
Dôvodová správa k finančnému plánu  
spoločnosti Naša domová správa, s.r.o. na rok 2017 

 
 
Finančný plán spoločnosti na rok 2017 bol zostavený na základe predikcie hlavných 

ekonomických ukazovateľov, ktoré tvoria hlavný predmet činnosti spoločnosti – správu bytov 
a nebytových priestorov.      
 

Spoločnosť Naša domová správa, s.r.o., dcérska spoločnosť Mesta Sereď a Mestského 
bytového podniku Sereď spol. s r.o. predkladá finančný plán na štvrtý rok svojej činnosti na trhu 
správy bytov a nebytových priestorov. Rok 2016 resp. aktuálny pohľad na očakávanú skutočnosť 
v tomto roku možno považovať z pohľadu dosiahnutých ekonomických výsledkov za úspešný. 
V priebehu roka sa nám podarilo získať pod správu dva nové bytové domy a v kontexte s náročnou 
prácou pri správe aktuálneho bytového fondu možno spoločnosť charakterizovať ako stabilnú 
a ekonomicky vyváženú.  

 
V priebehu roku 2016 dvaja zamestnanci spoločnosti úspešne absolvovali akreditovaný 

vzdelávací program “Správa bytového fondu na Slovensku“, ktorý je nevyhnutnou podmienkou na 
získanie odbornej spôsobilosti a následný zápis do zoznamu správcov v zmysle zákona NR SR č. 
246/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

  
V rámci štruktúry výnosov plánovaných na rok 2017 tvoria opätovne najvýznamnejšiu 

položku tržby za výkon správy bytov a nebytových priestorov. Celkové tržby spoločnosti očakávame 
na úrovni 93.400,-€.  

 
Náklady spoločnosti sú predpokladané na celkovej úrovni 89.970,-€. Opätovne 

najvýznamnejšou položkou v štruktúre nákladov sú náklady na zamestnancov spoločnosti (aktuálne 
spoločnosť zamestnáva piatich zamestnancov). 

 
V rámci požiadavky poslancov Mestského zastupiteľstva zo dňa 9.12.2014 prikladáme 

k návrhu finančného plánu na rok 2017: 
  
a) očakávanú štruktúru osobných nákladov v roku 2017.  
b) očakávanú skutočnosť roku 2016 (na základe predikcie výsledkov–skutočnosť 

k 30.9.2016); 
 

Osobné náklady  66 650 100,00% 
z toho: Mzdy brutto 46 900 70,37% 
             Odvody platené zamestnávateľom 17 100 25,66% 
             Sociálny fond 350 0,53% 
             Stravné lístky 2 300 3,45% 

 
 
Hospodársky výsledok v roku 2017 predpokladáme na úrovni +3.430,-€.    
 
Návrh rozpočtu na rok 2017 spoločnosti Naša domová správa, s.r.o. bol schválený na Valnom 
zhromaždení dňa 25.11.2016. 

 


