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1. Príhovor  konateľa  spoločnosti 
 
 

     Spoločnosť TP 2, s. r. o. podniká v energetike a jej hlavným predmetom činnosti  je 
výroba a rozvody energií a to tepla, elektriny, zemného plynu, pitnej vody, technologickej 
vody, demineralizovanej a dekarbonizovanej vody, chladiacich cirkulačných vôd. Svoje 
výrobky predáva v areáli Chemko Strážske a blízkom okolí.  
 
     Spoločnosť TP 2, s. r. o. vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 20. 04. 2007 ako 
100 % -ná dcérska spoločnosť spoločnosti Chemko, a. s. Strážske. Jej 100 % -ným 
majiteľom je od 1.8.2012 do 31.12.2013 spoločnosť ENERGOCHEMICA SE, Prosecká 19000 
Praha 9 – Prosek.  
 
     K 31.12.2013 má ENERGOCHEMICA SE 99,99 % podiel a ENERGOCHEMICA TRADING a.s  
0,01 % podiel. 
 
     Spoločnosť svoju činnosť v oblasti energetiky začala vykonávať 01. 08. 2008 prevzatím 
týchto činností od spoločnosti ENERGETIKA, s. r. o., od ktorej prevzala všetkých 
odberateľov a dodávateľov. Spoločnosť podniká na svojom vlastnom majetku a jej ZI je vo 
výške 14 834 176,- €  
 
               Spoločnosť TP 2, s. r. o. v roku 2013 dosiahla hospodársky výsledok po zdanení 
zisk vo výške 282 687 €.  
 
     Prioritou spoločnosti pre ďalšie obdobia je stabilizácia na lokálnom trhu s postupnou 
modernizáciou zariadení s cieľom zvýšenia efektívnosti výroby pri nižších výrobných 
nákladoch a následným rozvojom smerujúcim k prilákaniu ďalších zákazníkov.  
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2. Zloženie orgánov spoločnosti 
 
 
Konateľ spoločnosti: 
 
 

 Ing. Martin Bartoš   od 13.01.2012 na základe Rozhodnutia jediného spoločníka so 
zápisom do Obchodného registra 28.1.2012. 
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3. Predmet činnosti 
 

Spoločnosť TP 2, s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri 20.04.2007 bola do 15.02.2008  100-
percentnou dcérou spoločnosti Chemko, a.s. Strážske. Od 16.02.2008 sa novým vlastníkom 
stala spoločnosť FORAX PROPERTY LIMITED so sídlom Akropoleos, SAVVIDES CENTER , 1 st 
floor , Flat/Office 102, 59-61 Nicosia P.C.2012  Cyprus. Od 13.12.2008 nastala zmena vlastníka 
spoločnosti. Stala sa ňou spoločnosť BEZ MOTORY LIMITED, Anthinodorou, Dasoupoli, 
Strovolos 3, Nicosia P.C.2025 Cyprus, ktorá dňom 20.1.2011 zmenila názov z BEZ MOTORY 
LIMITED na TOLTEC LIMITED. Od 1.8.2012 sa 100 % spoločníkom spoločnosti stála 

ENERGOCHEMICA SE , Prosecká 19000 Praha 9 – Prosek. Dňa 31.12.2013 sa vlastníkom 
spoločnosti stala aj spoločnosť ENERGOCHEMICA TRADING a.s. s podielom 0,01 %.  
Spoločnosť TP 2, s.r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí a v roku 2013 nevynakladala 
výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Výrobnú činnosť začala 1.8.2008. Hlavným 
predmetom činnosti spoločnosti je: 
 
- výroba a rozvod tepla 
- rozvod plynu 
- výroba a rozvod elektrickej energie 
- výroba a rozvod vôd  
 
Na tieto činnosti boli spoločnosti udelené povolenia Ministerstvom hospodárstva SR podľa 
Zákona o energetike č. 656/2004 Z.z. 
 

 povolenie č. 2008T 0396 – výroba tepla, rozvod tepla 

 povolenie č. 2008P 0110 – dodávka plynu, distribúcia plynu 

 povolenie č. 2008E 0321 – výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny 
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4. Organizačná  štruktúra 
 
Spoločnosť je na základe predmetu činnosti rozčlenená na tri výrobné strediská a spoločné 
obslužné útvary v nasledujúcej štruktúre: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 
 

5. Ekonomická a finančná výkonnosť 
 

Prehľad základných ukazovateľov v €. 
 
 

Ukazovateľ Rok 2013 Rok 2012 

Tržby za energie a tovar v € 19 906 350 21 124 860 

Výnosy celkom v € 22 145 476 22 471 139 

Náklady celkom v € 21 862 788 21 361 537 

HV pred zdanením v € 366 024 1 301 995 

Pridaná hodnota v € 4 792 652 4 098 993 

Produktivita práce z PH v € 48 329 41 369 

Zamestnanci (priemerný stav) 99 + 1 dohoda 99 

 
 
 

Spoločnosť TP 2, s.r.o. vykonávala svoju hlavnú činnosť celý rok 2013 a dosiahla zisk 
pred zdanením  366 024 €. Z toho na hospodársku činnosť pred zdanením pripadá zisk 
1 464 474 €  a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti predstavuje stratu -1 098 450 €.  
Produktivita práce z pridanej hodnoty je  48 329 € na zamestnanca. 

Vedenie spoločnosti 

Obchodno-bilančné činnosti 

Ekonomické činnosti 

Stredisko výroby a rozvodov tepla 

Stredisko výroby a rozvodov 

elektrickej energie 

Stredisko výroby a rozvodov vôd Technické činnosti  
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Výsledok hospodárenia po zdanení: zisk 282 688 € je zložený z výsledku 

z hospodárskej činnosti: zisk  vo výške 1 464 474 €, strata z finančnej činnosti vo výške   
1 098 450 € a z dane z príjmu z bežnej činnosti vo výške 83 336 €. 
 
 

6. Štruktúra  majetku 
 

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2013 majetok vo výške 31 525 959 €, z čoho obežný 
majetok predstavuje 10 846 826  €. Zásoby materiálu sú ku koncu roka vo výške 322 707 
€. Krátkodobé pohľadávky spoločnosti  spolu vo výške 9 932 677 €, z toho pohľadávky 
z obchodného styku sú vo výške 9 213 314, pohľadávky z krátkodobej pôžičky voči 
dcérskej spol. Prorogo s.r.o. vo výške 115 609, daňové pohľadávky vo výške 594 237 € 
a iné pohľadávky vo výške 9 517 €.  
 

 

7. Kapitálová štruktúra zdrojov  krytia, návrh na vysporiadanie 
výsledku. 

 
Vlastné imanie spoločnosti vo výške 12 738 037 € tvorí základný vklad vo výške 

14 834 175 €, ostatné kapitálové fondy -6 204 911 €, fondy zo zisku 197 620 €, výsledok 
hospodárenia z minulých rokov 3 628 466 € a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 
282 688 €.  

Záväzky spoločnosti sú k 31.12.2013 vo výške 18 779 587 €.   Krátkodobé záväzky 
sú na úrovni 5 162 522 €, z toho záväzky z obchodného styku 4 742 016 € 

 
 

Stanovisko konateľa  spoločnosti TP 2, s.r.o. 
 k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013 

 
Valné zhromaždenie  TP 2, s.r.o. určilo na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 
audítorskú firmu Mazars Slovensko, s.r.o.( Licencia UDVA 236 ) so sídlom Suché Mýto 1,  
811 03 Bratislava. Konateľ schválil účtovnú závierku za rok 2013 v súlade so Zakladateľskou 
listinou spoločnosti. 
Konateľ konštatuje, že v zmysle ustanovenia Obchodného zákonníka riadna účtovná závierka 
spoločnosti TP 2, s.r.o. zostavená za rok 2013 bola audítorom hodnotená výrokom, že 
poskytuje  pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti TP 2, s.r.o. k 31.12.2013 a 
výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom 
o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 

Účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú vo všetkých významných súvislostiach 
v súlade s účtovnou závierkou. 
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8. Súhrnné výsledky 
 

Súvaha po zdanení  

 
2 013 2012 

AKTÍVA   Brutto Korekcia Netto   

Spolu majetok 36 741 177,82 5 215 219,12 31 525 958,70 22 756 468,13 

Pohľadávky za upísané vlast.imanie 0,00 0,00 0,00                         -       
          

Neobežný majetok 25 881 340,37 5 195 647,41 20 685 692,96       9 569 405,64     

Dlhodobý nehmotný majetok 32 385,04 20 404,04 11 981,00            16 089,00     

Dlhodobý hmotný majetok 24 013 492,68 5 175 243,37 18 838 249,31       7 521 772,88     

a, pozemky 1 276 620,69   1 276 620,69       1 276 620,69     

b, stavby 6 272 824,58 1 124 246,91 5 148 577,67       2 774 608,61     

c, samostatné hnuteľné veci 16 464 047,41 4 050 996,46 12 413 050,95       3 470 542,58     

d, iný dlhodobý hmotný majetok 0,00 0,00 0,00                         -       

e, obstaraný DHM , poskytnuté preddavky  0,00 0,00 0,00                         -       

Dlhodobý finančný majetok 1 835 462,65 0,00 1 835 462,65       2 031 542,76     

          

Obežný majetok 10 846 826,62 19 571,71 10 827 254,91     13 178 534,40     

Zásoby 322 707,45   322 707,45          978 332,60     

Preddavky na zásoby     0,00                         -       

Dlhodobé pohľadávky- odložený daňový 
záväzok 0,00   0,00                         -       

Krátkodobé pohľadávky 9 952 249,14 19 571,71 9 932 677,43     11 449 379,65     

Daňové pohľadávky  594 237,29   594 237,29            14 622,97     

Finančné účty 571 870,03   571 870,03          750 822,15     

Iné pohľadávky 0,00   0,00                         -       

Časové rozlíšenie 13 010,83   13 010,83              8 528,09     

PASÍVA         

Spolu vlastné imanie a záväzky     31 525 958,70 22 756 468,13 

    
  

  

Vlastné imanie     12 738 037,77      11 014 429,76     

Základné imanie     14 834 175,26        4 720 175,26     

Kapitálové fondy     -6 204 911,52        2 468 168,59     

Fondy zo zisku     197 619,72           142 139,72     

HV minulých rokov     3 628 466,19        2 574 343,99     

HV bežného obdobia     282 688,12 1 109602 

          

Záväzky     18 779 586,00      11 460 992,88     

Rezervy - dlhodobé         

Rezervy - krátkodobé     437 416,80             66 345,08     

Dlhodobé záväzky      51 969,89             63 933,83     

  - Nevyfakturované dodávky      0,00                          -       

  - Iné dlhodobé záväzky      0,00                          -       
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Záväzky voči zamestnancom a zo soc.zabezp.     252 440,06           234 464,00     

Danové záväzky a dotácie      46 704,61           130 903,63     

Odložený daňový záväzok     46 957,69             59 505,85     

Záväzky voči dcer. Mat. UJ     108 000,00                          -       

Krátkodobé záväzky z obchod. styku     4 742 016,43        4 010 705,46     

Iné krátkodobé záväzky      0,00                          -       

Iné bankové úvery     13 127 677,65        6 617 012,88     

Časové rozlíšenie     8 334,93           281 045,49     

 
 

Výkaz ziskov a strát po  zdanením 
 

Výkaz ziskov a strát spolu 2013 spolu 2012 

tržby za predaj tovaru 7 077 892 8 081 668 

Náklady vynaložené na predaný tovar 6 305 464 7 274 636 

Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 14 407 933 13 437 462 

Aktivácia 0 100 724 

Spotreba materiálu a energie 8 588 575 8 913 620 

Služby  1 799 134 1 332 605 

Pridaná hodnota  4 792 652 4 098 993 

Osobné náklady  1 902 593 1 795 559 

Dane a poplatky  81 901 146 654 

Odpisy 1 564 796 721 141 

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 

    

102 788 259 369 

Zostatková cena predaného dlh. Majetku a materiálu 

    

15 555 105 581 

Ostatné výnosy na hospodársku činnosť 546 514 591 689 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 412 635 554 732 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti 1 464 474 1 619 498 

Tržby z predaja cenných papierov a podielov ( emisii ) 0 0 

Predané cenné papiere a podiely ( emisie ) 0 0 

Výnosové úroky  10 294 224 

Nákladové úroky 1 087 228 316 060 

Kurzové zisky  55 2 

Kurzové straty  84 456 

Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 0 

Ostatné náklady na finančnú činnosť 21 488 1 213 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 098 450 -317 503 

Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná  83 335 192 393 

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 282 688 1 109 602 
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priemerný plánovaný počet zamestnancov 99 99 

Mimoriadne výnosy  0 0 

Mimoriadne náklady  0 0 

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 0 0 

  0 0 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  282 688 1 109 602 

 
 

9. Starostlivosť o zdravie a životné prostredie 
 

Ochrana životného prostredia 
 

V oblasti životného prostredia TP2, s.r.o. plnila všetky legislatívne požiadavky 
a povinnosti vyžadujúce od prevádzkovateľa malých, stredných a veľkých zdrojov 
znečisťovania ( dodržanie limitov znečisťujúcich látok, dodržanie emisných kvót v systéme 
a schéme obchodovania so skleníkovými plynmi ) ako aj dodržanie legislatívnych 
požiadaviek a povinnosti v odpadovom a vodnom hospodárstve. Sústavne meniaca sa 
legislatíva v ochrane ovzdušia, v zmene klímy a v odpadovom hospodárstve vyžaduje 
maximálne úsilie s cieľom dodržať všetky legislatívne požiadavky a povinnosti 
prevádzkovateľa zdrojov znečisťovania. 

Výška  poplatkov za znečisťovanie ovzdušia súvisí so spotrebou  paliva uhlia oproti 
zemnému plynu (na rok 2011-18626 .- EUR, na rok 2012-18618.- EUR, na rok 2013-
14781.- EUR na rok 2014 – 13352 EUR). 

Pri spaľovaní tuhých palív ( uhlie ) vznikajú odpady škvara a popol, ktoré je 
potrebné uskladniť na vlastnom odkalisku. Za uskladnenie pevných odpadov sa v zmysle 
zákona č.17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov odvádza mesačne poplatok 
obciam v ktorom katastri sa nachádza odkalisko. Ročný poplatok za rok 2013 predstavoval 
461,52 - EUR. 

Odkalisko ako úložisko pre škvaru a popolček je významnou vodnou nádržou cez 
ktorú sa vypúšťajú odpadné vody z prevádzok sídliacich v areáli Chemko Strážske. 
Problémom zostáva určenie povinnej osoby za environmentálnu záťaž odkaliska Poša.  

V oblasti dodržania kvality odpadových vôd neboli zaznamenané významné 
prekročenia noriem znečistenia odpadových vôd na jednotlivých odberných miestach. V 
oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi sa nám darí plniť platnú legislatívu. 

Za posledné roky firme neboli udelené sankcie z dôvodu toho, že firma pri svojej 
činnosti dodržala legislatívne požiadavky platné pre emisné limity a emisné kvóty počas 
prevádzkovania zdrojov v oblasti ovzdušia, zmeny klímy a tiež limity znečistenia 
odpadných vôd a pri nakladaní s ostatnými a nebezpečnými odpadmi. 

Firma plní všetky legislatívne a právne požiadavky, ktoré sú požadované pri 
činnosti firmy na ochranu životného prostredia a má všetky požadované povolenia na 
prevádzku svojich zariadení. 

Od roku 2013 platí nový spôsob prideľovania kvót skleníkových plynov, ktorý je 
opísaný v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie 
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s emisnými kvótami skleníkových plynov, pričom hlavná zmena je v tom, že kvóty sa budú 
prideľovať na základe množstva vyrobených výrobkov. TP2,s.r.o. splnila všetky požiadavky 
od MŽP SR, ktoré boli potrebné pre výpočet množstva alokácia a v zmysle ustanovení čl. 
11 Smernice notifikovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 
21. decembra 2011 Komisii EÚ zoznam prevádzok na území Slovenskej republiky, na 
ktoré sa vzťahuje Smernica, ako aj každé predbežné bezodplatné pridelenie emisných 
kvót vypočítané prevádzkovateľom podľa pravidiel uvedených v čl. 10 a) ods. 1 a čl. 10 
c) Smernice a v Rozhodnutí Komisie EÚ a tým aj pre TP2,s.r.o.. 
 
 

Výsledky doterajšieho obdobia  poukazujú na to, že sa starostlivosti o životné 
prostredie venuje náležitá pozornosť a našou snahou je zabezpečiť trvalé znižovanie 
negatívnych vplyvov všetkých činnosti  spoločnosti na životné prostredie.  
 

 
10. Strategické  zámery a udalosti osobitného významu 

 
Hlavným strategickým zámerom spoločnosti v blízkej budúcnosti je optimalizácia 

výrobných nákladov do takej miery, aby sa zvýšil celkový efekt z rastu účinnosti výrobných 
procesov. Snahou  spoločnosti do budúcnosti je pokračovať v pozitívnom trende 
optimalizácie aj formou zmeny palivovej základne, výsledkom čoho by mali byť priaznivé 
ceny energetických médií, zabezpečenie efektívneho fungovania aj pri nižšom výkone 
a vytvorenie priaznivého podnikateľského prostredia pre nových potenciálnych 
zákazníkov. Základným strategickým zámerom je aj naďalej v plnej miere uspokojovať 
energetické požiadavky podnikov v areáli Chemko Strážske a blízkom okolí. 

 
Po skončení účtovného obdobia nenastali skutočnosti, ktoré by mali významný 

vplyv na účtovnú závierku alebo zverejnenie vo finančných výkazoch. 
 

 

11. Informácie pre spoločníkov 
 

Štruktúra spoločníkov k 31.12.2013 
 
 

Spoločníci, akcionári
Podiel na zákl.imaní 

(absolútny) v €

Podiel v % na 

zákl.imaní

% hlasov.práv 

na ZI

Energochemica SE 14 833 426 99,99 99,99

Energochemica trading a.s. 750 0,01 0,01
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12.  Identifikačné údaje 
 
 
                                                 Názov a sídlo  TP 2,  s.r.o. 
                                                                          Priemyselná 720 
                                                                          072 22 Strážske  
           Zapísaná  OR Okr.súdu KE I, odd.Sro, vložka č.22474/V 
                                                 Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným 
                                            Dátum založenia 06.03.2007 
        Dátum zápisu do obchodného registra 20.04.2007 
                                                                 IČO 36 766 763 
                                                                 DIČ 2022369052 
             IČ DPH SK2022369052 
                              Hlavný predmet činnosti výroba a rozvod vody, tepla a elektriny 
                             Telefónne spojenie +421.56.6491 676  

        Faxové spojenie  +421.56.6491 992 
E-mail tp2@tp2.sk    

                                           Bankové spojenie Poštová banka  
                                                                          č.účtu : 20326673/6500 
                                                                             
 


