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      Ukončenie roka je už tradične priestorom pre vypracovanie a predloženie správy o  hospodárení 
akciovej spoločnosti za rok 2009.Môžeme konštatovať, že naša spoločnosť si aj v minulom roku 
počínala úspešne v hlavnom predmete svojho podnikania, t.j. vo výrobe a rozvode tepla a výrobe 
elektrickej energie.  
 EMKOBEL – akciová spoločnosť Spišská Nová Ves je obchodná spoločnosť s komunálnou 
kapitálovou účasťou. Jediným akcionárom a vlastníkom spoločnosti je Mesto Spišská Nová Ves. 
Základné imanie spoločnosti je 285.467,702540 EUR pozostavujúce z 860 akcií, menovitá hodnota 
jednej akcie je 331,939189 EUR. Akcie majú podobu zaknihovaných cenných papierov znejúcich 
na meno. 
 Spoločnosť spravuje 25 plynových kotolní o celkovom inštalovanom výkone 118 MW, 18,3 
km teplovodných potrubných rozvodov a v jednej kotolni na sídlisku Tarča i dve kogeneračné 
jednotky na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, spolu o inštalovanom výkone 0,33 MWel. a 0,49 
MWtep. V roku 2009 spoločnosť predala 97.157 MWh, t.j. 349.766 GJ tepla na vykurovanie 
a ohrev teplej úžitkovej vody. Teplo a teplú úžitkovú vodu dodáva do cca 9200 bytov, ale i do 
šiestich základných škôl, dvoch stredných škôl, siedmich materských škôl a pre ostatnú 
infraštruktúru mesta. Ročný obrat spoločnosti v roku 2009 bol vo výške 7,011.474 EUR.  
  Z vyrobenej elektrickej energie v kogeneračných jednotkách v celkovej výške 1 340 MWh 
spoločnosť predala do verejnej siete 57,6 %, pre Správu telovýchovných zariadení 28,2 % a pre 
vlastnú spotrebu 14,2 %   
       Napriek zníženiu predaja tepla v r. 2009 oproti r. 2008  spoločnosť dokázala vytvoriť 
použiteľný zisk vo výške 217 870 EUR. Je to výsledok celého radu racionalizačných opatrení, ktoré 
viedli k postupne vyššej skutočnej účinnosti výroby a rozvodov tepla oproti stanovenej normatívnej 
účinnosti tepelno-technických zariadení. Tým sme splnili ciele, ktoré sme si na tento rok stanovili. 
  
Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov za roky 2008-2009 : 
__________________________________________________________________________ 
 P.č.   Základné ukazovatele                     Jedn.                  2008                                2009 
__________________________________________________________________________ 
  1.     Predané teplo                                  MWh              104.824                            97.157    . 
  2.     Predaná TÚV                                   m3                 307.998                          308.454    . 
  3.     Predaná elektr. energia z KGJ        MWh                  1.404                               1.340    . 
  4.     Náklady                                         EUR              7 712.906                       6 741.139    . 
  5     Tržby celkom,  z toho :                  EUR               7 736.573                       7 011.474    . 
  6.    - z predaja tepla                              EUR              7 042.488                       6 302.470    . 
  7.    - z predaja TÚV                              EUR                521.410                          542.016    . 
  8.    - z predaja elektr. z KGJ                 EUR                 116.511                          109.834    . 
  9.    Čistý zisk                                        EUR                   16.730                          217.870   . 
 
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil spoločnosti Emkobel pre rok 2009 variabilnú 
zložku maximálnej ceny tepla pre domácnosti vo výške 0,04675 Eur/kWh a variabilnú zložku 
maximálnej ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti 0,05665 
Eur/kWh. Zároveň spoločnosti stanovil fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 
vo výške 89,63885 Eur/kW. 
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       Akciová spoločnosť v mesiaci február 2010 vrátila svojim zmluvným odberateľom  443.821 
EUR z fakturovanej variabilnej zložky ceny tepla, z dôvodu nižšej skutočnej ceny  zemného plynu 
oproti cene zemného plynu zakalkulovanej v cene tepla na rok 2009. Z tohto dôvodu je skutočná 
variabilná zložka maximálnej ceny tepla za rok 2009 pre domácnosti vo výške 0,04473 Eur/kWh 
a variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem 
domácností vo výške 0,04435 Eur/kWh. Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 
sa nemení a platí pre celé regulačné obdobie, t.j. pre roky 2009 až 2011.       

V roku 2009 sme zaplatili Mestu Spišská Nová Ves zmluvne dohodnuté nájomné za 
prenajaté tepelné zariadenia vo výške 775.111 EUR a z toho Mesto Spišská Nová Ves 
preinvestovalo do modernizácie tepelného hospodárstva čiastku 540.537 EUR. Zabezpečili sme tak 
splnenie schváleného investičného plánu na rok 2009 a tým sa dosiahla ďalšia modernizácia a  
rozvoj majetku Mesta Spišská Nová Ves. Medzi najväčšie investičné akcie v roku 2009 patrila 
investičná akcia rekonštrukcia sekundárnych vykurovacích rozvodov v okruhu plynovej kotolne na 
sídlisku Tarča na Dubovej ulici v ume 365.441,20 EUR a v plynovej kotolni na sídlisku Mier na 
Triede 1. Mája výmena plynového kotla spolu s montážou bezexpanzného systému vyregulovaním 
systému vo výške 109.013,31 EUR.  Modernizáciou technológie výroby sa dosiahlo vyššie 
zhodnotenie energetického obsahu paliva, čo v konečnom dôsledku prinieslo úsporu v 
prevádzkových nákladoch.  
         Mesto Spišská Nová Ves má vypracovanú energetickú koncepciu, ktorá bola prijatá a 
schválená mestským zastupiteľstvom a na základe tejto skutočnosti Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví spoločnosti vydal povolenie na výrobu a predaj tepelnej energie do roku 2032. 
         Na záver mi dovoľte poďakovať nielen našim obchodným partnerom a odberateľom tepla, ale 
i všetkým pracovníkom spoločnosti EMKOBEL za ich úsilie a podiel na dosiahnutých 
hospodárskych výsledkoch. 
      
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 18.5.2010 
 
 
 
                                                                                                       Ing. Peter Brziak 
                                                                                                     riaditeľ spoločnosti 


