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Komentár k rozpočtu spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o.  
na rok 2019 

 
A) Do výnosovej časti  rozpočtu spoločnosti Správa majetku Sereď,s.r.o. (ďalej len 

„SMS“) na rok 2019 sme zahrnuli: 
 
1. Výnosy z nájmu a podnájmu (vrátane energií od nájomníkov a podnájomníkov), vo 

výške  189 400 EUR, ktoré vychádzajú zo skutočností k 30.9.2018. Z dôvodu ukončenia 
nájmu objektu bývalej ZŠ na Garbiarskej ulici dňom 31.12.2017, neuvažujeme v rozpočte 
na rok 2019 s výnosom z nájmu od podnájomníkov vo výške 5400 EUR. 

 
2. Výnosy zo služieb (údržbárske, upratovacie, elektrikárske) poskytovaných mestu   na 

základe objednávok evidované ako prefakturácia mestu vo výške 30 000 EUR, 
vychádzajúce zo skutočnosti k 30.9.2018 a predpokladu objednávok k 31.12.2018. 

 
3. Tržby z kníhkupectva Slnečnica v roku 2019 rozpočtujeme  vo výške 41 000 EUR. 

Vychádzame zo skutočných príjmov kníhkupectva k 30.9.2018 (23 010 EUR) a zo 
skutočných tržieb v roku 2017 za mesiace 10,11,12  2018 (spolu 40 670 EUR). 
 

4. Ostatné výnosy (výnosy z upratovania a kopírovania) vo výške 2 500 EUR. 
 

5. Finančný príspevok od mesta na činnosť SMS vo výške 176 tis. EUR, ktoré budú použité 
na úhradu výdavkov, ktoré súvisia s údržbou a činnosťami spojenými s riadnym 
zabezpečením prevádzky objektov Domu kultúry, MsKS NOVA,  areálov futbalových 
štadiónov  a s vydávaním Seredských noviniek. V roku 2018  bol tento finančný príspevok 
navýšený o sumu 7 tis. EUR z dôvodu úhrady finančných prostriedkov súvisiacich  
s opravou sociálnych zariadení pre ženy v kine NOVA. 

 
6. Rozpustenie dotácie mesta Sereď na investície do výnosov (vo výške daňových   odpisov) 

– t.j. vo výške  52 380 EUR a tiež  výnos vo výške 8 120 EUR týkajúcim sa záväzku SMS 
voči Asociácii športových klubov, ktorý je v celkovej  výške 406 033,30 EUR na dobu 50 
rokov.  
 

B) Do nákladovej časti rozpočtu SMS na rok 2019 sme zahrnuli: 
 

1. Mzdové náklady plánované na rok 2019 v celkovej výške 173 630 EUR  vychádzajú zo 
skutočnosti k 30.9.2018 (111 687 EUR) a z predpokladu ku koncu roka 2018 (161 326 
EUR), kedy sa vyplácajú odmeny pre zamestnancov vo výške jedného platu. V rozpočte 
mzdových nákladov na rok 2019 je rátané so zvýšením minimálnej mzdy zo 480 EUR na 
520 EUR ( 5 upratovačiek) a zo zvýšením miezd pre ostatných zamestnancov o 8 % a zo 
zvýšením ceny stravného lístka zo sumy 3,40 EUR na 3,60 EUR (ročne o 440 EUR viac).  

 V mzdových nákladoch na rok 2019 je rátané aj: 
- s ročnou odmenou vo výške cca 1,5 násobku mesačného platu každého zamestnanca 

vychádzajúce z platov o 8% vyšších ako v roku 2018 (odmena je vyplácaná štandardne 
v júni a v novembri a za výnimočné výkony, resp. za prácu nad rámec svojich 
pracovných povinností),   

- 700 EUR na pracovné odevy. 
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2. Finančné náklady (bankové a správne poplatky)  vo výške 150 EUR, vychádzajúce zo 
skutočného plnenia bankových poplatkov k 30.9.2018 (142 EUR)  a bez zníženia poplatku 
za stravné lístky (-67 EUR). 

 
3. Náklady na energie v rozpočte na rok 2019 uvádzame vo výške 123 000 EUR. V rozpočte 

na rok 2019 vychádzame z plnenia v roku 2017, ktoré sme v prípade elektrickej energie 
zvýšili o 25% a v prípade plynu sme vychádzali z plnenia v roku 2017, ktoré sme znížili 
o preplatok na plyne vo výške 14 000 EUR vyplateného v roku 2018 a výslednú sumu sme 
 zvýšili o 20%. Uvedené zvýšenia elektrickej energie a plynu vychádzajú z výsledkov 
verejného obstarávania týchto komodít na roky 2019 a 2020.   
 

4. Náklady na služby a tovary v rozpočte na rok 2019 uvádzame vo výške 129 540 EUR, 
pričom vychádzame zo skutočných nákladov na tovary a služby k 30.9.2018 (102 116 
EUR) a s odhadom ku koncu roka 2018 (137 554 EUR). Rozpočet tejto položky na rok 
2019 sme znížili o 7 000 EUR, ktoré boli v roku 2018 vynaložené na tovary a služby 
súvisiace s opravou sociálneho zariadenia pre ženy v kine NOVA a na ktoré mesto 
poskytlo finančné prostriedky vo výške 7000 eur. V roku 2019 rátame s výraznejším 
nárastom nákladov na účtovný audit o 500 EUR a s nárastom na vedenie účtovnej 
a mzdovej agendy o 1 400 EUR oproti roku 2018.  
 

5. Náklady na dane, komunálny odpad, koncesionárske poplatky uvádzame vo výške 
8 330 EUR a vychádzame z plnenia v roku 2017 ( 8 144 EUR), ktoré sme navýšili 
z dôvodu nárastu nákladu na komunálny odpad. 

 

6. Odpisy vo výške 92 170 EUR vychádzajúce zo skutočnosti k 30.9.2018. 
 

 
 


