
Správa športových zariadení, mestský podnik, Továrenská 46, Zlaté Moravce 

Vec: Použitie finančného príspevku za rok 2011 

Mestský úrad 
Zlaté Moravce 

Na zabezpečenie prevádzky v roku 2011 bol nášmu podniku poskytnutý príspevok vo 
výške 100000 eur. 

Príspevok bol použitý na úhradu časti nákladov na prevádzku podniku nasledovne: 

Osobné náklady 
- mzdové 
- nákl. na sociálne a zdrav.poistenie 
- zákonné sociálne náklady 

Náklady na spotrebované nákupy a služby 
- energie /el.energia, plyn, voda/ 
- spotreba materiálu /odbor. lit. kancelár. potr.,DHM 

všeob. mat. na prevádzku a údržbu/ 
- dopravné 
- opravy HM 
- ostatné služby /rozbory vody, vývoz odpadu, požiar. ochrana 

revízie a kontroly zariadení, pošt. a telekom. služby, SW a i./ 
- poistenie majetku 

celkom 

V Zl. Moravciach, 12/ 2011 

Ivan Horvát 

34951 eur 
13143 eur 

2479 eur 

29153 eur 

4035 eur 
2733 eur 
1812 eur 

10981 eur 
713 eur 

100000 eur 

v zast.pov.riad. podniku 



Správa športových zariadení, mestský podnik, Továrenská 46, Zlaté Moravce 

Plnenie plánu za rok 2011 

Predkladá: Ivan Horvát 
v zast.pov.riaditeľa podniku 

Spracoval: Furková 

V Zlatých Moravciach, december 2011 
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Komentár k plneniu plánu SŠZ, m.p. za rok 2011 

Mestský podnik Správa športových zariadení Zlaté Moravce, hospodáril podľa plánu 
zostaveného na základe očakávaných nákladov a výnosov a schváleného príspevku z rozpočtu 
zriaďovateľa na rok 2011. Príspevok bol však oproti predchádzajúcim rokom znížený, preto 
bolo potrebné upraviť aj plánované čerpanie nákladov, najmä na opravy a údržbu, ktoré sa 
obmedzovali len na tie najnutnejšie. 

Základným predmetom činnosti podniku je správa zvereného majetku - športových 
zariadení vo vlastníctve zriaďovateľa a prevádzkovanie športových zariadení /ihrísk, 
tenisových kurtov, telocvične, priľahlých budov, soc.priestorov a šatní/, prevádzka letného 
kúpaliska, organizovanie športových podujatí. Súčasťou hlavnej činnosti podniku je aj 
prenájom nebytových priestorov /ktorý je však predmetom dane z príjmov/, preto rozpočet 
hlavnej činnosti je rozpočtom podniku celkom. 

Výsledok hospodárenia podniku za rok 2011 je zisk vo výške 144 eur, ktorý 
navrhujeme zúčtovať ako prídel do rezervného fondu. 

Účtovná závierka je zostavená tak, že účtovná jednotka nebude nepretržite pokračovať 
vo svojej činnosti. 
Zriaďovateľ Mesto Zlaté Moravce so sídlom 1.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, zastúpené 
primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, Csc, podľa ustanovenia § 4,ods.3 písm.II zákona č. 
369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 21 zákona č. 
523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a v 
súlade s uznesením č.226/2011 z pokračovania 11.zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta 
Zlaté Moravce zo dňa 19.12.2011, rozhodol o zrušení príspevkovej organizácie Správa 
športových zriadení, m.p. Zlaté Moravce tak, že príspevková organizácia sa zrušuje dňom 
31.12.2011, pričom k jej zániku dochádza splynutím s príspevkovou organizáciou Mestské 
kultúrne stredisko, m.p. Zlaté Moravce so sídlom Nám. A.Hlinku 1 do novozriadenej 
príspevkovej organizácie s názvom Mestské stredisko kultúry a športu, p.o., so sídlom 
Nám.A.Hlinku 1, Zlaté Moravce, ktorá je právnym nástupcom zrušovaných príspevkových 
organizácií. 

Výnosová časť 

Vo výnosovej časti v položke 602-tržby za vlastné výkony v celkovej výške 26797 E sú 
zahrnuté tržby za športoviská 5363 E, vstupné na kúpalisko 10589 E a prenájmy nebytových 
priestorov 10845 E. 

Transfer z rozpočtu obce bol schválený a aj poukázaný vo výške 100 tis.eur. 
Transfer od organizácií mimo VS /účet 697/ - príspevok od ZSE EON - ide o dočerpanie 
prostriedkov poskytnutých v roku 2010 v rámci akcie „ rodinný futbal". 

Súčasťou výnosov je aj zúčtovanie rezerv vytvorených v roku 201 O na nevyfakturované 
dodávky a služby, nevyčerpané dovolenky zamestnancov a príslušné odvody zdravotného a 
sociálneho poistenia. 



Nákladová časť 

Náklady celkom boli čerpané vo výške 132626 eur. 

V položke SO-Spotrebované nákupy v celkovej výške 42946 eur sú zahrnuté 
-501-Spotreba materiálu- nákup PHM, olejov, mazív, čistiacich a hygienických potrieb. d'akj 
kancelárske potreby, odborná literatúra a ostatný materiál na prevádzku a na opravy a údržbu 
majetku, ktoré sa uskutočňovali vo vlastnej réžii s využitím vlastných pracovníkov a 
pracovníkov na aktivačné práce. 
-502-Spotreba energií zahú'la spotrebu elektrickej energie, plynu a vody. 

V položke 51-Služby v celkovej výške 203 50 eur sú zahrnuté 
-511-0pravy a údržba - zahŕňa práce pri príprave kúpaliska. elektro a vodoinštalačné prúce. 
opravy športových zariadení. kosačiek a i. 
-518-0statné služby - vývoz odpadu, revízie elektro a plynových zariadení, PO a BOZP, 
výkony spojov a iné. 

V položke 52-0sobné náklady v celkovej výške 64850 eur sú zahrnuté 
-521-Mzdové náklady-čerpanie vo výške 45084 E - mzdy 5 stálych pracovníkov a 1 O 
pracovníkov mimo PP na kúpalisku. 
-524-527-Náklady na sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady v súlade s platn>rni 
právnymi predpismi. 

Ostatné náklady zahŕ!'í.ajú náklady na poistenie majetku zákonné a komerčné, dane, poplatky a 
iné. 

V Zlatých Moravciach, december 2011 



Plnenie plánu za rok 2011 
Názov podniku: Správa športových zariadení, m.p., Zlaté Moravce 
IČ0:37869639 
Hlavná činnosť celkom 

Ukazovateľ 

Výnosv z hlavnej činnosti PO celkom 
Vtom: 

tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb (60) 
z toho: - tržby z prenájmu 

ostatné výnosy ( 64) 
zúčtovanie rezerv (65) 

finančné výnosy (66) 

výnosy z transferov (69) 
z toho: - transfer z rozpočtu obce (691) 

- transfer zo SR a od iných org. VS ( 693) 

-transfer od org. mimo VS (697) 

Náklady na hlavnú činnosť PO celkom 
V tom: 

spotrebované nákupy (50) 
z toho:- spotreba materiálu (501) 

- spotreba energie (502) 
-predaný tovar (504) 

služby (51) 

z toho:- opravy a údržba (511) 

-cestovné (512) 
-náklady na reprezentáciu (513) 
-ostatné služby (518) 

osobné náklady (52) 
z toho:- mzdové (521) 

v tom: na základe dohôd mimo prac.pomeru 
-náklady na sociálne poistenie (524 + 525) 

-sociálne náklady (527 + 528) 
v tom:príspevok na stravovanie 

dane a poplatky (53) 
ostatné náklady na prev. (54) 
odpisy, rezervy (55) 
z toho:- odpisy nehm. a hmot.dlhodobého majetku (551) 

- rezervy (552,553) 

finančné náklady (56) 
daň z príjmov (591) 

Hospodársky výsledok (r. 1 - r. 1 O) 
V Zl. Moravciach, 12/2011 
Vypracoval: Furková 
Predkladá: Ivan Horvát, v zast.pov.riad.podniku 
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