
Dôvodová správa: 
 

 
A) Do príjmovej časti v rozpočte roku 2016 sme zahrnuli: 
 
1. Príjmy z nájmu, cca vo výške 164 645 Eur: 
 
Dom kultúry             25.976 EUR 
MsKS NOVA           105.590 EUR 
Sokolovňa             24.547  EUR 
bývala ZŠ na Garbiarskej ul.               1.942  EUR 
Štadión ŠKF               6.590  EUR 
Spolu                                 164.645 EUR 
 
V roku 2016 očakávame pokles tržieb z nájomného z podnájmov v objekte bývalej ZŠ na Ul. 
Garbiarska cca o 4000 Eur. 
  
V rozpočte roku 2016  rátame aj s príjmami z prenájmu ubytovacieho zariadenia Sokolovne, 
prenájmu telocvične a s príjmom z poskytovania upratovacích služieb, ktoré spolu s príjmami 
z nájmov predstavujú sumu v celkovej výške 170 tis. Eur.  
 
2. Príspevok od mesta na činnosť SMS  vo výške 176 tis. Eur, ktoré budú použité na 
úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky  nehnuteľností, ktoré sú vo 
vlastníctve SMS (Sokolovňa a MsKS NOVA) a prenajatých od mesta (Dom kultúry, bývalá 
ZŠ na Garbiarskej ul. a štadióny na Športovej a Hornočepenskej ul.).  
 
Dotácia od mesta 176 000 
na energie, z toho: 107 700 
   Dom kultúry 46 800 
   Garbiarska 6 800 
   NOVA 28 200 
   Sokolovňa 8 000 
   Štadión 17 900 
materiál 16 600 
opravy, rekonštrukcie a údržba 10 500 
služby 28 500 
poistenie majetku 2 660 
mzdy + odvody 10 040 
 
3. Príjmy za práce objednané mestom Sereď a mestom zriadenými organizáciami cca vo 
výške 50 tis. Eur, a to: 

• údržba detských ihrísk a areálov škôl, 
• údržba budov a zariadení. 

 
4. Tržby z kníhkupectva Slnečnica, cca vo výške 33 500 Eur. 
Vychádzajúc z výšky tržieb kníhkupectva za posledné tri mesiace (9, 10 a 11-2015), kedy 
narástli tržby v priemere  1,7 krát oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka 
očakávame, že presťahovaním kníhkupectva a zavedením marketingových nástrojov pri 



predaji kníh v kníhkupectve Slnečnica, dôjde v  roku 2016 k zvýšeniu tržieb oproti roku 2015, 
a preto rátame s tržbami kníhkupectva v roku 2016 v celkovej výške cca 33 500 Eur. 
 
Podľa výsledkov hospodárenia mesta a od toho sa odvíjajúcich príspevkov na činnosť SMS – 
bude aj v ďalších rokoch pokračovať rekonštrukcia vlastných a od mesta prenajatých budov. 
 
 
B) V nákladovej časti rozpočtu 2016 najvyššiu položku tvoria mzdové náklady a náklady na 

energie- tepelná energia, elektrická energia, plyn, voda, stočné.  
 
1. Mzdové náklady v rozpočte na rok 2016 sa odvíjajú od platov zamestnancov SMS 

určených ešte v roku 2012, resp. 2013. Nárast mzdových nákladov v roku 2015 súvisí 
s personálnymi zmenami v SMS, pribudli zamestnanci, a to od 1.4.2015 riaditeľka, ktorá 
vykonáva okrem riadiacich činností aj práce, ktoré vykonávali na čiastkový úväzok 
právnička, sekretárka a personalistka, od 1.5.2015 pribudol správca Sokolovne na úväzok 
0,6, ktorý vykonáva aj činnosti pri údržbe a oprave detských ihrísk, areálov škôl, budov 
a tiež pribudol od 1.8.2015 správca futbalového štadióna na dohodu o pracovnej činnosti. 

 
     Stav zamestnancov SMS k 24.11.2015 

        14 zamestnancov na pracovný pomer (10 zamestnancov na celý úväzok a  4 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 z toho 4 na 1,0 5,27 
3 upratovačky spolu v úväzku na 3,0 v DK   z toho 1 na 0,8   
2 upratovačky spolu v úväzku na 1,47 v NOVA   z toho 1 na 0,47   
1 upratovačka na 0,8 v Sokolovni a na FŠ       
predavačka  1 1,00 1,00 
správca (FŠ a Sokolovňa) 2 z toho 1 na 1,0   
    z toho 1 na 0,6 1,6 
referent pre verejné obstrávanie a informatik 1 0,20 0,2 
SPOLU 14   12,07 
 
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 v rozpočte na rok 2016 uvádzame vo výške, ktorá sa odvíja od 
skutočných nákladov roku 2015 k 31.10.2015 a odhadom ku koncu roka 2015. 

 
Rozpočet na rok 2016 bol schválený na valnom zhromaždení spoločnosti a na dozornej rade 
dňa 24.11.2015. 
 

     
  
   
   
   
     
   
 


