
 

 

Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. za rok  2015  1 

 

Správa o hospodárení 

spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. za rok 2015 

 

Výsledok hospodárenia spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. (ďalej len „SMS“) za rok 

2015:     

 Celkové výnosy:       527 712,64 EUR 

 Celkové náklady:       526 907,20 EUR 

 Výsledok hospodárenia pred zdanením:                    805,44 EUR 

 Daňová licencia:            960,00 EUR 

 Výsledok hospodárenia:         - 154,56 EUR (strata) 

 

 

ČASŤ 1 - VÝNOSY  SMS v roku 2015 
 

Hlavným zdrojom výnosov  SMS boli v roku 2015 výnos z prenájmu vlastného alebo 

prenajatého majetku a dotácia od mesta. Dotácia od mesta je účelová  a je mestom poskytnutá 

na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením  prevádzky  nehnuteľností, ktoré sú vo 

vlastníctve SMS (Sokolovňa a MsKS NOVA) a nehnuteľností prenajatých od mesta (Dom 

kultúry, bývalá ZŠ na Garbiarskej ul. a štadióny na Športovej a Hornočepeňskej ul.).  

 

Majetok, ktorý má SMS vo vlastníctve alebo v nájme: 

 vlastní budovu Sokolovne, v jednej časti je 9 nájomcov a druhú časť - telocvičňu 

prenajíma Asociácii športových klubov Lokomotíva Sereď (spolu 10), 

 vlastní budovu MsKS NOVA, v ktorej je 20 nájomcov, väčšiu časť  druhej budovy (v 

ktorej je kino) prenajíma aj Domu kultúry (spolu 21), 

 má v nájme od mesta budovu Domu kultúry- starú a novú časť, ktorú ďalej dáva do 

podnájmu hlavne Domu kultúry, a ostatným 14 podnájomníkom (spolu 15), 

 má v nájme od mesta budovu bývalej ZŠ Garbiarska a pozemok, ktoré dáva do 

podnájmu 4 podnájomníkom, 

 má v nájme od mesta budovy a areál futbalového štadióna na Športovej ul., ktoré dáva 

do podnájmu 4 podnájomníkom, (najväčší je Športový klub futbalu),   

 má v nájme od mesta areál futbalového štadióna na Hornočepeňskej ul., ktorý dáva  do 

podnájmu Športovému klubu futbalu, 

 vlastní povrch cyklotrasy o dĺžke 3 027 m, 

 má vo vlastníctve lavičky na cyklotrase, na ktorých sú umiestnené reklamné tabule na 

základe zmluvy o umiestnení reklamy (5 ks), 

 vlastní časomieru, ktorú dáva do výpožičky  Športovému klubu futbalu, 

 vlastní kopírovacie zariadenie, ktoré dáva do výpožičky mestu, 

 vlastní umelý trávnik na futbalovom štadióne na Športovej ulici, ktorý krátkodobo 

prenajíma rôznym športovým klubom, 

 vlastní parkovisko pri objekte bývalej ZŠ Garbiarska, 
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 vlastní auto Dacia Logan, 

 vlastní multifunkčný traktor s radlicou - kúpený  v marci 2015. 

 

Výnos SMS v roku 2015 predstavovali nasledovné výnosy v tomto členení a v uvedenej 

výške: 

 

 z nájmu: 169 721,12 EUR 

- z toho Sokolovňa 23 393,36 EUR 

- z toho MsKS NOVA 109 057,16 EUR 

- z toho Dom kultúry 25 611,82 EUR 

- z toho bývala ZŠ na Garbiarskej ul. 5 060,42 EUR 

- z toho futbalové štadióny 6 598,36 EUR 

  

 dotácia od mesta 176 000,00 EUR 

  

 za práce objednané mestom Sereď a mestom 

zriadenými organizáciami (ZŠ, MŠ, ZUŠ): 

36 960,02 EUR 

- z toho údržba detských ihrísk a areálov škôl 12 962,01 EUR 

- z toho údržba budov a zariadení 23 998,01 EUR 

 

 

SMS v roku 2015 okrem vyššie uvedených výnosov mala aj tieto  výnosy: 

 

 z ubytovania v Sokolovni 371,00 EUR 

 z prenájmu športovej haly a umelého trávnika 5 034,16 EUR 

 z upratovacích služieb 1 200,00 EUR 

 z predaja materiálu použitého pri službách mestu Sereď 20 971,41 EUR 

 kopírovacie služby 51,26 EUR 

 tržby kníhkupectva 32 549,77 EUR 

 cyklotrasa - prenájom reklamnej plochy 250,00 EUR 

 

 

ČASŤ 2 - NÁKLADY SMS v roku 2015 
 

Najväčším nákladom SMS v roku 2015 tvorili osobné náklady a náklady na energie - tepelná 

energia, elektrická energia, plyn, vodné a stočné.  

 

Náklad SMS v roku 2015 predstavovali nasledovné náklady v tomto členení a v uvedenej 

výške: 

 osobné náklady       168 297,00 EUR 

V roku 2015 boli v SMS personálne zmeny, od 1.4.2015 nastúpila riaditeľka, ktorá od 

1.5.2015 vykonáva aj funkciu konateľky, právnika a sekretárky SMS. Od 1.5.2015 

pribudol správca Sokolovne na úväzok 0,6, ktorý vykonával aj činnosti pri údržbe 

a oprave detských ihrísk, areálov škôl, budov a tiež od 1.8.2015 pribudol na dohodu 

o pracovnej činnosti správca futbalového štadióna na Hornočepeňskej ul..  

SMS  mala v roku v roku 2015: 

- 15 zamestnancov na pracovný pomer (10 zamestnancov na plný pracovný úväzok 

a  5 zamestnancov  na kratší pracovný čas), z toho 2 riadiaci zamestnanci, 2 
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údržbári -elektrikári, 6 upratovačiek, 1 predavačka v kníhkupectve, 1 správca  FŠ 

na Športovej ul., 1 správca Sokolovne, 1 ekonómka a personalistka a 1 

zamestnanec pre verejné obstarávanie a informatik a  

- 5 zamestnancov na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

(dozor na Sokolovni, FŠ na Hornočepeňskej ul., kopírovacie služby, predavačky 

v kníhkupectve). 

V máji 2015 vykonala riaditeľka SMS personálny audit zamestnancov, predmetom 

ktorého bola kontrola pracovných zmlúv, evidencie dochádzky, čerpania nadčasov, 

dovoleniek, mzdových listov zamestnancov SMS. Následne vytvorila novú 

organizačnú štruktúru SMS a vydala nové základné interné normy SMS (Organizačný 

poriadok a Pracovný poriadok). S každým zamestnancom uzatvorila od 1.6.2015 

dodatok k pracovnej zmluve, ktorého prílohou bola aj pracovná náplň zamestnanca 

(predmetom dodatkov k pracovným  zmluvám nebolo zvyšovanie miezd), ale 

zosúladenie uzatvorených pracovných zmlúv s platným Zákonníkom práce. 

 

 náklady na energie       141 959,98 EUR 

 

 

Čerpanie dotácie od mesta na prevádzku v roku 2015.: 

Asi polovica nákladov na mzdy a energie bola uhradená z dotácie mesta, ktorá bola v roku 

2015 vo výške 176 000 EUR. Dotácia  je účelová a bola použitá v súlade so zmluvou na 

úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením  prevádzky  nehnuteľností, ktoré sú v nájme a 

vo vlastníctve SMS.  

 energie      110 775,40 EUR 

(len vo výške rovnajúcej sa rozdielu medzi skutočnými nákladmi na energie a príjmu 

od nájomcov v objektoch – Dom kultúry, ZŠ Garbiarska ul., Štadión, MsKS NOVA) 

 mzdové náklady       79 205,47 EUR 

( 100% mzdových nákladov na upratovačky a 45% mzdových nákladov na ostatných 

prevádzkových zamestnancov, okrem mzdy riaditeľky) 

SPOLU      189 980,87 EUR 

 

Vyúčtovanie dotácie 176 tis. EUR bolo aj predmetom kontroly hlavnej kontrolórky, ktorá 

konštatovala, že SMS  použila dotáciu v súlade so zmluvou. 

 

 

Ďalšie podstatné  náklady SMS v roku 2015 boli tieto: 

 

 odpisy 93 316,82 EUR 

 materiál a služby (revízie) použité pri službách mestu 

Sereď 

24 151,87 EUR 

 za prenájom majetku od mesta 12 213,39 EUR 

 Seredské novinky 8 800,00 EUR 

 opravy a udržiavanie budov a zariadení 8 577,37 EUR 

 technický materiál (benzín do kosačky, materiál použitý 

pri opravách a údržbe) 

9 620,95 EUR 

 hmotný majetok do 1700 EUR, interiérové vybavenie 

(tepovačka, klincovačka, klíma, elektrické kladivo, 

brúska, vertikutátor) 

5 474,54 EUR 
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 kancelárske a PC potreby 1 653,72 EUR 

 reklamný materiál 2 259,52 EUR 

 knihy - nákup 24 145,17 EUR 

 ostatné služby (poradenské služby, audit, vedenie 

mzdovej a účtovnej agendy) 

19 693,78 EUR 

 dane a poplatky 5 852,92 EUR 

 

 

 

ČASŤ 3 – aktivity SMS v roku 2015 
 

Investície: 

V rozpočte na rok 2015 nebola plánovaná žiadna investičná akcia. SMS počas roka najmä 

robila údržbárske práce vo vlastných a prenajatých budovách  a na detských ihriskách v 

meste.  

Počas letných prázdnin a v septembri 2015 SMS realizovala dve veľké akcie – rekonštrukciu 

MŠ D. Štúra a opravu elektrozariadenia v ZUŠ na objednávku.  

Na základe predpokladu prebytku cash flow SMS ku koncu roka 2015, v septembri 2015 

navrhla konateľka zástupcom mesta realizovať opravu striech na budovách MsKS NOVA 

a Domu kultúry, s tým, že verejné obstarávanie bolo realizované spolu na obidve investičné 

akcie. Na opravu strechy Domu kultúry  boli použité prostriedky z rozpočtu mesta (vo výške 

9 214,95 eur ) a na opravu strechy v MsKS NOVA (vo výške 13 019,52 eur) boli použité 

z prebytkového hospodárenia SMS.  

 

Presťahovanie kníhkupectva: 

V mesiaci august 2015 bolo kníhkupectvo Slnečnica presťahované do nových 

priestorov MsKS NOVA, Ulica D. Štúra 759/35, 926 01 Sereď (bývalé priestory predajne 

s textilom). Cieľom presunu prevádzky kníhkupectva bolo zvýšiť tržby kníhkupectva. Za 

posledné 4 mesiace roku 2015 (9,10,11,12) došlo k nárastu tržieb v porovnaní s rovnakým 

obdobím roku 2014 priemere o 74% a k nárastu počtu predaných kníh o 56%. Okrem zmeny 

miesta prevádzky kníhkupectva boli zmenené aj otváracie hodiny kníhkupectva, zavedené 

pravidelné mesačné zľavy pre určitý druh kníh (podľa sviatkov, resp. udalostí v mesiaci) 

a zavedené iné marketingové nástroje v spolupráci s kinom NOVA (besedy so spisovateľmi, 

zľavový kupón).  

Počas roka 2015 boli uzatvorené zmluvy na predaj kníh s ďalšími vydavateľstvami, a to 

s vydavateľstvami:  Slovart, spol. s r.o,  Albatros Media Slovakia s.r.o., Marenčin PT spol. 

s r.o.. T.č. má SMS uzatvorené zmluvy s piatimi vydavateľstvami (ešte Ikar,s.r.o. a 

EvitaStore, s.r.o.). 

 

Účtovníctvo SMS zabezpečené dodávateľsky: 

V novembri 2015 došlo k zmene týkajúcej sa vedenia účtovníctva, miezd a personalistiky. 

Konateľka ukončila pracovný pomer so zamestnancom a službu zabezpečila dodávateľským 

spôsobom, odplata za služby je dohodnutá vo výške rovnajúcej sa mzdovým nákladom na 

zamestnanca, ktorý uvedenú agendu viedol.  

 

Cenník služieb a prác SMS: 

V októbri 2015 bol vypracovaný cenník služieb a prác poskytovaných SMS, prenájmu 

futbalového štadiónov a športovej haly, ubytovania v Sokolovni a  zliav v kníhkupectve 



 

 

Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. za rok  2015  5 

 

Slnečnica, ktorý bol zaslaný starostom okolitých obcí a následne boli aj niektorí osobne 

konateľkou oslovení s cieľom zvýšiť príjem SMS. 

 

Energetické audity na budovy: 

Koncom roka 2015 boli objednané a vypracované energetické audity na budovy, ktoré sú  vo 

vlastníctve alebo v nájme SMS (Sokolovňa, MsKS NOVA a Dom kultúry) s cieľom postupne 

uvedené budovy rekonštruovať a teda znížiť ich energetickú náročnosť. Boli vykonané 

činnosti a aktivity vedúce k hľadaniu zdrojov a možnosti financovania rekonštrukcie 

uvedených budov. 

 

 


