
 

 

Rozpočet k prevádzkovaniu Zimného štadiónu 

Zlaté Moravce. 

tabuľka č. 1 

Ukazovateľ Ročný predpoklad Mesačný predpoklad 

Výnosy z HČ celkom 75 000,00 16 667,00 

Tržby za tovary a služby, z toho:    

z predaja služieb (602)    

z toho: - tržby z prenájmu    

tržby za tovar (604)    

ostatné prevádzkové výnosy: 75 000,00 16 667,00 

Transfer mesto Zlaté Moravce 25 000,00 5555,00 

transfer HC Zlaté Moravce 5000,00 1112,00 

poplatky z prevádz. 45 000,00 10 000,00 

zúčt. Rezerv    

Náklady na HČ celkom 75  000,00    16 667,00 

spotrebovaný materiál, z toho: 55 500,00 12 333,33 

     spotreba materiálu (501) 2 000,00 444,44 

     spotreba energie (502) 53 500,00 11 888,88 

     spotreba ostatných dodávok (503)    

     predaný tovar (504)    

služby, z toho: 6 500,00  1444,44 

     opravy a údržba (511) 2 500,00 555,55 

     cestovné (512)    

     náklady na reprezentáciu (513)    

      ostatné služby (518) 4 000,00 888,89 

osobné náklady, z toho: 13 000,00 2 888,88 

mzdové (521) 13 000,00 2 888,88 

z toho dohody o vykonaní práce    

zákonné sociálne poistenie (524 + 525)   

zákonné sociálne náklady (527 + 528)    

z toho: príspevok na stravovanie    

dane a poplatky, z toho:    

daň z motorových vozidiel (531)    

ostatné dane a poplatky (538)    

ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)    

     

odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho:    

odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (551)    

     

finančné náklady (56)    

     

Hospodársky výsledok  0,00 0,00 

 

 

 

 



 

 

 

 

Výpočet schéma položiek predpokladaného rozpočtu                                         
prevádzky ZŠ. 

 

Výnos z HČ celkom - je to celkový príjem ZŠ, ktorá sa skladá z transferu mesta Zlaté 

Moravce, HC Zlaté Moravce  a z príjmu predaja lístkov na verejne korčuľovanie, a prenájmu 

ľadovej plochy .  

 Poplatky z prevádzky sa skladajú z tržby 

    predaja lístkov na verejné korčuľovanie. Pri 

nezmenenej cene lístka 1€/osoba na 2 hodiny. Za predpokladanej 

návštevnosti 6000 osôb činí tržba za sezónu 6000€ . 

      prenájmu ľadovej plochy skupinám. Pri 

nezmenenej cene 100€/hodina. Za predpokladu 390 prenajatých hodín to 

činí tržbu 39 000€ za sezónu. 

Náklady na HC celkom – je to celkový objem financií, ktorý je potrebný na prevádzku ZŠ.  

Výdaj sa skladá zo spotrebovaného materiálu, služieb, osobných nákladov. 

 Spotrebovaný materiál:  

   spotreba materiálu je to PHM do zariadenia na 

úpravu ladu. Prevádzkové náplne  do zariadenia na úpravu ladu 

a chladiaceho zariadenia. 

   Spotreba energie je najväčšia výdajová položka 

a skladá sa zo spotreby elektrickej energie pre chladiace zariadenie, ohrev 

vody na úpravu ľadu, kúrenie a ohrev vody v budove šatní.  

Ďalšou položkou spotreby energie je voda. Voda sa používa na úpravu 

ľadovej plochy, na sprchy a WC v budove šatní.   

 Služby: 

                             v opravách, údržbách sú zahrnuté opravy, revízie, spustenie a 

nastavenie chladiaceho zariadenia.        

  ostatné služby je to suma za prenájom stroja na úpravu ľadu 

(rolba).  

 

 Osobné náklady: 

                     sú mzdové náklady. HC bude personálne obsadenie obsluhy  

riešiť dodávateľsky. V tabuľke č. 2 sú rozpísane pracovné pozície a ich  

cenové ohodnotenie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

tabuľka č. 2 

 

Pracovná pozícia hodiny Suma €/h Suma celkom € 

Manažér ZŠ 1 380 0/ člen výboru HC 0 

strojník 690 5 3 450 

strojník 690 5 3 450 

Pomocná sila - pokladník 690 4,42 3 050 

Pomocná sila - pokladník 690 4,42 3 050 

SPOLU 4 140  13 000 
 

 

Letná prevádzka Zimného štadióna nie je zahrnutá do rozpočtu z dôvodu,  že v doterajšej 

histórii nebol ZŠ v letnom období využívaný a preto nevieme predpokladať výšku nákladov a ani 

výšku zisku.  

 


