
Dôvodová správa: 
 
A) Do príjmovej časti v návrhu rozpočtu na rok 2017 sme zahrnuli: 
 
1. Príjmy z nájmu (vrátane energií od nájomníkov a podnájomníkov), cca vo výške  

164 645 Eur: 
 
Dom kultúry            30 600 EUR 
MsKS NOVA          107 500 EUR 
Sokolovňa            21 300 EUR 
bývala ZŠ na Garbiarskej ul.              5 100 EUR 
Štadión ŠKF              9 700 EUR 
Spolu                               174  200 EUR 
 
V návrhu rozpočtu na rok 2017  rátame aj s príjmami z prenájmu ubytovacieho zariadenia 
a telocvične v objekte Sokolovňa (cca vo výške 1 100 EUR) a s príjmom z poskytovania 
upratovacích služieb (2 400 EUR), ktoré spolu s príjmami z nájmov predstavujú sumu 
v celkovej výške 177 700 tis. Eur.  
 
2. Príspevok od mesta na činnosť spoločnosti Správa majetku Sereď,s.r.o. (ďalej len 

„SMS“) vo výške 176 tis. Eur, ktoré budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich so 
zabezpečením prevádzky  nehnuteľností, ktoré sú prenajaté od mesta (Dom kultúry, bývalá 
ZŠ na Garbiarskej ul. a štadióny na Športovej a Hornočepenskej ul.) a na úhradu výdavkov 
súvisiacich s vydávaním Seredských noviniek. Oproti predchádzajúcim rokom výdavky na 
Seredské novinky stúpnu od 1.1.2017 o 1000 eur ročne. Počet strán Seredských noviniek  
vzrástol z 12 na 16.  

 
3. Príjmy za práce objednané mestom Sereď a mestom zriadenými organizáciami cca vo 

výške 23 tis. Eur, a to: 
• údržba detských ihrísk a areálov škôl, 
• údržba budov a zariadení. 

 
4. Tržby z kníhkupectva Slnečnica, cca vo výške 35 000 Eur. 

Vychádzajúc z výšky tržieb kníhkupectva za posledných 13 mesiacov po presťahovaní 
kníhkupectva do priestorov MsKS NOVA (kníhkupectvo bolo presťahované 1.9.2015), 
kedy narástli tržby v priemere  1,7 krát oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho 
roka predpokladáme ročné tržby v kníhkupectve vo výške 35 000 EUR. 

 
Podľa výsledkov hospodárenia mesta a od toho sa odvíjajúcich príspevkov na činnosť SMS – 
budú aj v ďalších rokoch pokračovať opravy a rekonštrukcie vlastných a od mesta prenajatých 
budov (napr. vyregulovanie systému kúrenia v Dome kultúry, klimatizácia kinosály, oprava 
sociálnych zariadení pri kine NOVA a v Dome kultúry, výmena EPS - hlásičov požiaru v 
Dome kultúry, oprava terasy a schodov pri priestore bývalého New Yourku, oprava 
kanalizácie v priestoroch bývalého New Yourku). 

 

 



5. Rozpustenie dotácie mesta Sereď na investície do výnosov (vo výške daňových   
odpisov) – t.j. vo výške  51 500,00 EUR 

B) V nákladovej časti návrhu rozpočtu na rok 2017 najvyššiu položku tvoria mzdové 
náklady a náklady na energie- tepelná energia, elektrická energia, plyn, voda, stočné.  

 
1. Mzdové náklady 

Mzdové náklady sa odvíjajú od mzdových nákladov v roku 2016 a sú navýšené o 7%. 
Viacerým zamestnancom SMS nebola upravovaná mzda od roku 1.1.2014. 7%-tné 
navýšenie miezd je navrhnuté ako pohyblivá - nenárokovateľná zložka platu, ktorá by 
mala spĺňať motivačnú funkciu.  V mzdových nákladoch na rok 2017 je rátané aj: 
- s ročnou odmenou vo výške 1,5 násobku mesačného platu každého zamestnanca 

(odmena je vyplácaná štandardne v júni a v novembri a za výnimočné výkony, resp. za 
prácu nad rámec svojich pracovných povinností),   

- s nárastom hodnoty stravného lístku  3,15 eur na 3,40 eur (zvýšenie zo zákona od 
1.12.2016), 

- 500 EUR na pracovné odevy. 
 
Počet zamestnancov SMS k 1.1.2016 
13 zamestnancov na pracovný pomer (10 zamestnancov na celý úväzok a  3 zamestnanci     na 
kratší pracovný čas) 

pozícia počet na úväzok spolu úväzok 
riadiaci zamestnanec 2 1,00 2,00 
        
údržbári-elektrikár, technik 2 1,00 2,00 
        
upratovačka 6  5,27 
3 upratovačky spolu v úväzku na 3,0 v DK   3,00   
2 upratovačky spolu v úväzku na 1,47 v MsKS 
NOVA – Poz.: upratovačka na 0,47 úväzok je PN viac 
ako rok – miesto nie je obsadené   1,47   
1 upratovačka na 0,8 v Sokolovni a na FŠ    0,8   
predavačka v kníhkupectve 1 1,00 1,00 
správca (FŠ a Sokolovňa) 1                   1,00 
     

 referent pre verejné obstarávanie a informatik 1 0,20 0,2 
SPOLU 13   11,47 
 
5 zamestnancov na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: 
kopírovanie na MsÚ a pokladňa   1 

 predavačka v kníhkupectve   2 
 dozor na Sokolovni    1 
 správca na futbalovom štadióne na 

Hornočepenskej ul.   1 
 SPOLU   5 
  



2. Náklady na energie 
Náklady na energie v návrhu rozpočtu na rok 2017 uvádzame vo výške, ktorá sa odvíja od 
skutočných nákladov na energie k 30.09.2016 a odhadom ku koncu roka 2016. 
 
 
Návrh rozpočtu SMS na rok 2017 bol schválený na valnom zhromaždení spoločnosti a na 
dozornej rade dňa 10.11.2016. 
 

     
  
   
   
   
     
   
 


