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

„SMS“) na rok 2018 sme zahrnuli: 
 
 
1. Výnosy z nájmu a podnájmu (vrátane energií od nájomníkov a podnájomníkov), vo 

výške  188 850 EUR a výnosy z upratovania a kopírovanie vo výške 2 470 EUR 
a výnosy súvisiace s prefakturáciou mestu vo výške  20 500 EUR, ktoré vychádzajú zo 
skutočností k 30.9.2017: 

 

  

Výnosy k 
30.9.2017 
(v EUR) 

 

Predpokladané 
výnosy k 

31.12.2017 
(v EUR) 

Rozpočet - 
výnosy 2018 

(v EUR) 
 

 Výnosy z nájmov a podnájmov       
 Futbalové štadióny 10 537 14 048 14 000 
 z toho od nájomcov na štadióne 5 789 7 719 7 700 
 z toho za umelý trávnik 4 747 6 329 6 300 

Objekt bývalej ZŠ na 
Garbiarskej ul. 4 045 5 394 0 
MsKS NOVA 85 592 114 123 114 100 

 Sokolovňa 17 811 23 748 23 700 
     z toho od nájomcov v Sokolovni 16 389 21 852 21 800 
 z toho za prenájom telocvične a za 

ubytovanie 1 422 1 897 1 900 
 Dom kultúry 27 623 36 830 36 800 
 Cyklotrasa 250 250 250 
 SPOLU nájom a podnájom 145 858 194 393 188 850 
 

 
      

 Upratovanie, kopírovanie 2 405 2 474 2 470 
 Prefakturácia mestu 15 431 20 574 20 500 
  

Z dôvodu ukončenia nájmu objektu bývalej ZŠ na Garbiarskej ulici dňom 31.12.2017, 
neuvažujeme v rozpočte na rok 2018 s výnosom z nájmu od podnájomníkov vo výške 5400 
EUR. 
 
2. 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 2017  bol tento finančný príspevok 
navýšený o sumu 6 tis. EUR z dôvodu čiastočnej úhrady finančných prostriedkov, ktoré 
SMS uhradila v súvislosti s opravou sociálnych zariadení v Dome kultúry. (celková suma 
stavebných prác a materiálu realizovaných v Dome kultúry týkajúca sa opráv sociálnych 
zariadení, chodby, vstupu do budovy, úpravy vrátnice DK bola  cca 32 tis. EUR, z toho 
mesto hradilo 23 tis. EUR). 

 



 

3. Tržby z kníhkupectva Slnečnica v roku 2018 rozpočtujeme  vo výške 35 000 EUR. 
Vychádzame zo skutočných príjmov kníhkupectva k 30.9.2017 (24 337 EUR) a zo 
skutočných tržieb v roku 2016 (44 205 EUR). 

 

4. Rozpustenie dotácie mesta Sereď na investície do výnosov (vo výške daňových   odpisov) 
– t.j. vo výške  51 500 EUR 

 

Podľa výsledkov hospodárenia mesta a od toho sa odvíjajúcich príspevkov na činnosť 
SMS a od finančných možností SMS budú aj v ďalších rokoch pokračovať opravy vlastných 
a od mesta prenajatých budov, a to oprava sociálnych zariadení pre ženy pri kine NOVA 
a v dome kultúry, oprava podlahy a výmena okien v estrádnej sále domu kultúry, oprava 
núdzového osvetlenia v kine NOVA a v estrádnej sále domu kultúry, oprava sociálneho 
zariadenia a kúrenia v byte v dome kultúry, oprava terasy a schodov pri priestore bývalého 
New York, oprava kanalizácie v priestoroch bývalého New York. 

 

B) V nákladovej časti návrhu rozpočtu na rok 2018 najvyššiu položku tvoria mzdové 
náklady a náklady na energie- tepelná energia, elektrická energia, plyn, voda, stočné 
a položka služby a tovary.  

 
1. Mzdové náklady plánované na rok 2018 sú na úrovni  mzdových nákladov v roku 2017, 

napriek tomu, že od 1.1.2018 sa zvyšuje minimálna mzda z 435 EUR na 480 EUR. 
Upratovačkám a údržbárovi bude od 1.1.2018 upravená mzda smerom nahor. 

 V mzdových nákladoch na rok 2018 je rátané aj: 
- s ročnou odmenou vo výške cca 1,5 násobku mesačného platu každého zamestnanca 

vychádzajúc z roku 2017 (odmena je vyplácaná štandardne v júni a v novembri a za 
výnimočné výkony, resp. za prácu nad rámec svojich pracovných povinností),   

- 500 EUR na pracovné odevy. 
 
Počet zamestnancov SMS k 30.9.2017 
11 zamestnancov na pracovný pomer (9 zamestnancov na celý úväzok a  2 zamestnanci     na 
kratší pracovný čas) 

pozícia počet na úväzok spolu úväzok 
riadiaci zamestnanec 2 1,00 2,00 
        
údržbári, technik 1 1,00 1,00 
 Poz.: údržbár – elektrikár  na 1,0– pozícia nie je obsadená       
upratovačka 5  4,80 
3 upratovačky spolu v úväzku na 3,0 v DK   3,00   
1 upratovačka na 1,0 v MsKS NOVA    1,00   
1 upratovačka na 0,8 v Sokolovni a na FŠ                              0,80   



predavačka v kníhkupectve 1 1,00 1,00 
správca (FŠ a Sokolovňa) 1                      1,00                  1,00 
     

 referent pre verejné obstarávanie a informatik 1 0,20 0,2 
SPOLU 11                       10,00 
 
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 2018 uvádzame vo výške 130 500 EUR, pričom 
vychádzame zo skutočných nákladov na energie k 30.09.2017 a s odhadom ku koncu roka 
2017. 

 
3. Náklady na služby a tovary v rozpočte na rok 2018 uvádzame vo výške 113 480 EUR, 

pričom vychádzame zo skutočných nákladov na tovary a služby k 30.9.2017 a s odhadom 
ku koncu roka 2017. Z uvedených skutočných nákladov k 30.9.2017 boli odpočítané 
náklady na tie tovary a služby, ktoré boli špecifické len pre rok 2017, a to výdavky na 
futbalový štadión súvisiace - s renováciou a údržbou veľkého a malého futbalového ihriska 
s umelou trávou, s opravou siete  a  umiestnením ochrannej sieťky z dôvodu bezpečnosti, s 
vytvorením revíznych šácht a s opravou rozhlasu, výdavky na budovu domu kultúry 
súvisiace – s opravou vstupu do budovy, s opravou  sociálnych zariadení, výdavky na 
budovu Sokolovňa súvisiace s maľovaním stien a soklov a s opravou komína, a výdavky 
súvisiace s kúpou prenosnej garáže od podnájomníka. 

 
 
Rozpočet SMS na rok 2018 bol schválený na valnom zhromaždení spoločnosti a na dozornej 
rade dňa 27.11.2017. 
 

     
  
   
   
   
     
   
 


