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Výročná správa 
 spoločnosti  AREA ŠAMORÍN, s.r.o., Bratislavská 88, 931 01 Šamorín, IČO: 

36228290, zapísanej v OR OS Trnava, v odd. Sro, vo vložke č. 11061/T 

za rok 2018 

 

Úvod 
 

Spoločnosť AREA ŠAMORÍN, s.r.o., so sídlom Bratislavská 88, 931 01 Šamorín bola založená  
zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice č. N 142/98, Nz 83/98 zo dňa 
11.05.1998 podľa  Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  a  
vznikla  10.06.1998 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Trnava,  Oddiel: Sro, 
vložka č. 11061/T.  

1. Orgány spoločnosti 
 
1.1  Štatutárny orgán :   Jozef Nagy - riaditeľ   
                                       

    1.2. Dozorná rada:         Csaba Orosz - predseda 
                                             Márton Domsitz - člen 
                                             MUDr. Renáta Varga   - člen  
                                             János Méry – člen  
               Ľudovít Ürge - člen  
  
       1.3 Spoločník : Mesto Šamorín 
 
2. Výklad o uplynulom vývoji podnikania spoločnosti 
 
2.1. Hlavné oblasti podnikania :    
-úprava, obnova a ošetrenie verejnej zelene, zariadení parkov a detských ihrísk a    
  sadovnícke práce 
- čistenie, oprava a údržba mestských komunikácií 
- oprava, údržba a montáž verejného osvetlenia a elektroinštalačné práce 
- práce so stavebnými mechanizmami 
- pohrebníctvo a cintorínske služby 
- odvoz komunálneho a stavebného odpadu a prevádzka medzi skládok TKO 
- prevádzkovanie pohrebísk 
- prenájom nebytových priestorov 
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
 
2.2. Spoločnosť nemá kapitálovú účasť v inej obchodnej spoločnosti  
 
 

            2.3.  Základné imanie spoločnosti je 6 639 euro.  
 
2.4. Základné charakteristiky výsledkov podnikania podľa činností a teritórií 
 
       V roku 2018 spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok – zisk vo výške 55 084,- €. 
       Tržby  z  predaja vlastných výrobkov  a služieb činia   2 102 181,- € za tržby a boli 
dosiahnuté na území SR.   
     Najväčšou  nákladovou položkou za rok 2018 sú osobné náklady vo výške 641 075,-€, 
spotreba materiálu a energie 3376584 ,-€ a služby vo výške 907 322,-€.   
  
2.5.  Hlavné vplyvy na vývoj hospodárenia 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Nagy&MENO=Jozef&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Farag%C3%B3&MENO=Zolt%C3%A1n&SID=0&T=f0&R=0


 
 Na hospodárenie spoločnosti má  najväčší vplyv hodnota objednaných prác od zakladateľa 
Mesta Šamorín. Spoločnosť bola založená v prvom rade na zabezpečenie prác pre mesto 
Šamorín. Okrem týchto služieb spoločnosť poskytuje služby iným subjektom a obyvateľom 
mesta. 
 
3.  Finančná situácia  
 
- Spoločnosť má vysoko likvidné aktíva a z tohto dôvodu má všetky predpoklady na rozvoj    
svojej podnikateľskej činnosti v roku 2018.   
- Hospodársky výsledok za rok 2018  je zisk  vo   výške  55 084,- €.  
- Vlastné  imanie  spoločnosti  je vo výške  1 053 209,- €.  
- Firma  si  plnila   v   roku    2018   všetky    daňové a odvodové  povinnosti. 
- Spoločnosť si splnila i všetky záväzky voči obchodným partnerom. 
    Podrobná finančná analýza je uvedená v prílohe. 
Spoločnosť má na rok 2019 zmluvne dohodnutý mierne väčší rozsah verejno-prospešných 
prác s mestom ako v roku 2018. 
 
4. Zverejňované údaje z účtovnej závierky / Súvaha, Výkaz ziskov a strát / 
    
5.  Výrok audítora týkajúci sa účtovnej závierky /príloha/ 
 
6.  Údaje o  dôležitých skutočnostiach, vzťahujúcich sa na účtovnú závierku 

 
6.1.  V účtovnej  závierke  nenastali   po  dni,   ku   ktorému   sa  zostavuje   účtovná  
závierka,  významné udalosti,  ktoré   neboli   v   nej  zohľadnené, ale   majú   významný  
vplyv  na  verné  zobrazenie  skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.  
 
7.0.Výklad o predpokladanom vývoji podnikania 

  
        Spoločnosť AREA ŠAMORÍN, s.r.o..  v roku 2018 má nasledovné ciele: 
        a/  zvýšiť tržby o 5% 
        b/  udržať počet zamestnancov, 
        c/  dosiahnuť zisk. 
        
8.0. Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
9.0. Návrh na rozdelenie zisku:  5% na doplnenie sociálneho fondu, 95% zisku  previesť 

do nerozdelených ziskov minulých rokov a použiť na ďalší rozvoj spoločnosti. 
10.0. Spoločnosť nemala náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.  
 
11.0. Činnosť podniku nezaťažuje životné prostredie. 
 
12.0. Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie. 

 
13.0. Spoločnosť k 31.12.2018 nevlastní  cenné papiere.  
 
    

V Šamoríne, 31.03.2019 
                                      
                                                          Jozef Nagy - riaditeľ 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


