
Dôvodová správa: 

 

Správa o hospodárení Správy majetku Sereď s.r.o. (SMS) za rok 2011 
 

SMS bola zapísaná do obchodného registra okresného súdu Trnava ku dňu 1.1.2012 so 

základným imaním 5.000 €, ktoré bolo splatené 23.11.2011 v plnej výške. 

 

Náklady SMS boli za rok 2011 vo výške 4,98 €, čo predstavovali bankové poplatky 

k bežnému účtu. Výnosy v roku 2011 neboli žiadne. 

 

 

Plány do roku 2014 a spôsoby financovania činnosti SMS 
 

Výhľad hospodárenia na rok 2012...resp. do roku 2014 

 

V roku 2012 príspevky na činnosť SMS budú použité na úhradu výdavkov spoločnosti 

súvisiacich so zabezpečením chodu nehnuteľností jej zverenými a to nasledovne:  

 

Príspevok na činnosť DK: 60.000 

Príspevok na činnosť ŠKF: 15.000 

Príspevok na činnosť DC:    4.150  

Spolu     79.150 

 

Za uvedené prostriedky sa budú prevažne platiť energie na nehnuteľnosti, resp. drobné 

rekonštrukčné práce a maľovanie. Už teraz bol urobený nový prechod k novým kancelárskym 

miestnostiam, všetko sa vymaľovalo – 4 miestnosti v DK, resp. kine Nova a vypratali sa 

nepotrebné veci v budove DK a kine Nova. Osadila sa nová svetelná tabuľa v kine Nova. Na 

základe zmlúv o príspevku na činnosť budú všetky príspevky vyúčtované na Mesto vždy 

najneskôr do konca januára nasledujúceho roku. 

 

Od 1.6.chceme spustiť na podnet riaditeľa DK p. Čavojského kníhkupectvo, ktoré tu v Seredi 

absentuje. Bude umiestnené v Mestskej knižnici. 

 

Z investičných akcií plánovaných na rok 2012, ktoré budú riešené vkladom Mesta do SMS: 

 Výstavba cyklotrasy 

 Dostavba Sokolovne 

 Výstavba umelohmotného trávniku na futbalovom štadióne 

 Oprava kúrenia v priestoroch ŠKF 

 Výstavba parkoviska na Garbiarskej ulici 

 

 

V rokoch 2012-14 by sme radi prestavali kinosálu v kine Nova na viacúčelovú sálu, 

použiteľnú aj na divadelné prestavenia a radi by sme zakúpili digitálnu premietačku lebo 

súčasná premietacia technika neumožňuje premietať najnovšie filmy svetovej kinematografie, 

ktoré sú už len v digitálnej podobe. Nezakúpením premietačky znemožníme činnosť kina 

v Meste. V tomto roku by sme radi pripravili aspoň projektovú dokumentáciu na obe 

investície. Získame tak jednu viacúčelovú sálu a ušetríme na prevádzku starej sály. Otázne tak 

ostáva ďalšie využitie starej divadelnej sály v DK. 



 

Podľa výsledkov hospodárenia Mesta a od toho sa odvíjajúcich príspevkov na činnosť SMS – 

bude aj v ďalších rokoch pokračovať rekonštrukcia budov zverených do správy SMS. 


