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1.

Základné údaje o spoločnosti a zloženie orgánov spoločnosti

Správa majetku KSK, spol. s r.o. bola založená dňom 1.7.2007 na základe Uznesenia
č. 225/2007 z 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa
26. februára 2007 v Košiciach. Organizácia prevzala majetok, práva a záväzky mimo
nehnuteľného majetku po zrušenej príspevkovej organizácii Správe zdravotníckych zariadení
Košického samosprávneho kraja. Delimitačným protokolom zo dňa 30.6.2007 boli zo
zrušenej organizácie odovzdané kompetencie, majetok, záväzky a pohľadávky Košickému
samosprávnemu kraju.
V zmysle Zakladateľskej listiny zakladateľom spoločnosti a jediným spoločníkom je
Košický samosprávny kraj. Základné imanie spoločnosti bolo tvorené vkladom jediného
spoločníka a zakladateľa vo výške 6.639 EUR. Predmetom činnosti novej spoločnosti bola
v prevažnej miere správa nebytového fondu a s tým súvisiace dodávky tovarov a služieb.
Spoločnosť bola zriadená na dobu neurčitú.
Orgánmi spoločnosti boli valné zhromaždenie, konateľ a dozorná rada. Valné
zhromaždenie bolo najvyšším orgánom spoločnosti. Konateľ Ing. Danica Špakovská bola
štatutárnym orgánom spoločnosti. Dozorná rada pozostávala z troch členov, predseda MUDr. Eva Antónyová, členovia JUDr. Jaroslav Hlinka a Mgr. Štefan Rychnavský. Dozorná
rada bola kontrolným orgánom spoločnosti, ktorému prislúchalo dohliadať na činnosť
konateľa.
Správa majetku KSK, spol. s r.o. bola poverená spravovaním majetku na základe
zmlúv o výkone správy nehnuteľného a hnuteľného majetku. Od 1.1.2011 bola platná Zmluva
č. 9/2010/IZ o výkone správy nehnuteľného majetku. Ku dňu 27.7.2011 bola uzatvorená
Zmluva č. 22/2011/IZ o výkone správy nehnuteľného majetku pre polikliniku Juh z dôvodu
uchádzania sa o nenávratný finančný príspevok z fondu EÚ. Do 30.9.2011 bola platná
Zmluva č. VSH – 1/2007 o výkone správy hnuteľného majetku, ktorá bola od 1.10.2011
nahradená Zmluvou č. 25/2011/IZ o výkone správy hnuteľného majetku.

2.

Stav majetku a záväzkov

Celkový stav majetku k 31.12.2012 bol 550 810 €, z toho krátkodobé pohľadávky
352 803 €, finančné účty 197 192 €, účty časového rozlíšenia 815 €. Pohľadávky voči
odberateľom boli v brutto hodnote 385 184 €, opravné položky k odberateľom v sume 48 601
€ boli vytvorené k pohľadávkam vymáhaným prostredníctvom súdu a po ich odpočítaní netto
hodnota pohľadávok voči odberateľom činí 336 583 €. Z celkového objemu pohľadávok voči
odberateľom bola najväčšia suma 243 355 € voči Košickému samosprávnemu kraju
fakturovaná ako odmena za výkon správy nehnuteľného za 4.q. 2012 na základe Zmluvy
o výkone správy.
V spoločnosti sa dôsledne zvažovalo uzatváranie nových zmlúv, aby nevznikalo riziko
platobnej neschopnosti odberateľov, pri existujúcich zmluvách sa sledovalo splácanie
pohľadávok upomínaním a v prípade vzniku dlhu po splatnosti a závažných problémov
u odberateľov sa pristúpilo k ukončeniu zmluvných vzťahov. Pohľadávky voči odberateľom
po lehote splatnosti boli k 31.12.2012 v sume 109 934 €, z toho vymáhané súdnou cestou
v sume 48 601 €.
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Celkový stav záväzkov k 31.12.2012 vrátane časového rozlíšenia bol 519 889 €. Na
účte 325 ostatné záväzky v celkovej výške 320 014 € je suma 316 045 € záväzok voči
Košickému samosprávnemu kraju z predpísaného nájmu nehnuteľného majetku za 4.q.2012,
ktorý bol v r. 2013 predmetom zápočtu s pohľadávkou. Na účte 326 je suma 4 087 €
nevyfakturované dodávky za tovar a služby, ktoré neboli fakturované do konca roka 2012. Na
účte 331 je suma 31 560 € záväzok z miezd voči zamestnancom za obdobie december 2012.
Krátkodobé rezervy na účte 323 v sume 26 654 € pozostávajú z rezervy na dobropisy
pre nájomcov.
Prehľad majetku a záväzkov dokumentuje tabuľka č. 1.

3.

Vlastné imanie

Hodnota vlastného imania vo výške 30 921 € ako rozdiel majetku a záväzkov pozostáva
z nasledovných položiek:
- základné imanie v sume 6 639 €,
- zákonný rezervný fond v sume 664 €,
- fond opráv a údržby v sume 5 676 €,
- nerozdelený zisk minulých rokov v sume 13 332 €,
- hospodársky výsledok (zisk) za rok 2012 v sume 4 610 €,

4.

Hospodársky výsledok a návrh na rozdelenie

Spoločnosť dosiahla za rok 2012 hospodársky výsledok /zisk/ vo výške 4 610 €.
Celkové náklady organizácie za rok 2012 boli 1 749 587 € a celkové výnosy 1 754 197 €.
Náklady na opravu a údržbu objektov a zariadení v celkovej sume 203 102 € pozostávajú
z nasledovných významných položiek:
Poliklinika Sever
- oprava pergoly nad hlavným vstupom v sume 2 901 € - bezpečnostné hľadisko,
- oprava ležatej kanalizácie v suteréne v sume 1 899 € - havarijný stav,
- oprava elektrických zásuvkových obvodov v sume 2 452 € - bezpečnostné
hľadisko,
- dodávka a montáž plastových okien v sume 19 844 € - bezpečnostné hľadisko.
Poliklinika Juh
- výmena podlahovej krytiny v suteréne v sume 2 705 € - havarijný stav,
- dodávka a montáž plastových okien na detskom oddelení v sume 19 545 € bezpečnostné hľadisko.
Poliklinika Východ
- oprava vonkajšieho hlavného schodiska v sume 5 046 € - havarijný stav,
- oprava vonkajšieho bočného schodiska v sume 3 391 € - havarijný stav,
- výmena podlahovej krytiny vnútorné schodisko v sume 5 997 € - bezpečnostné
hľadisko.
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Poliklinika Poštová
- oprava vnútorného kanalizačného potrubia v sume 1 493 € - havarijný stav.
Poliklinika Mäsiarska
- výmena vnútorného kanalizačného potrubia v sume 5 842 € - havarijný stav.
Zdravotné stredisko Krásna
- oprava vnútorného kanalizačného potrubia v sume 6 472 € - havarijný stav,
- výmena dlažby, obkladov a sanitárneho zariadenia v sume 9 462 € - havarijný stav.
Zdravotné stredisko Tatranská
- dodávka a montáž plastových okien v sume 14 629 € - bezpečnostné hľadisko,
havarijný stav.
Objekt Strojárenská
- oprava a údržba sociálnych zariadení v budove č. 4 v sume 5 952 € - havarijný stav,
- oprava a údržba sociálnych zariadení v budove č. 6 v sume 14 324 € - havarijný stav,
- oprava zvislých rozvodov v budove č. 6 v sume 1 943 € - havarijný stav,
- oprava podlahovej krytiny v budove č. 3 v sume 4 999 €,
- odstránenie betónových pätiek na nádvorí v sume 3 000 €.

Revízie elektrických zariadení, plynových zriadení, a bleskozvodov na objektoch boli
za rok 2012 vo výške 21 864 €, z toho významnejšie položky sú za pravidelné revízie
elektrických zariadení na poliklinike Jazero v sume 4 114 €, na poliklinike Sever v sume
4 453 €, na poliklinike Juh v sume 4 449 € a na poliklinike Východ v sume 4 152 €.
Opravy, havárie a revízie menšieho rozsahu na objektoch boli za rok 2012 v celkovej
sume 49 342 € - opravy a revízie výťahov, opravy a revízie hasiacich, prístrojov, opravy
telekomunikačnej techniky, opravy výpočtovej techniky, opravy vodovodných potrubí,
kúrenia, kanalizácie, sklenárske práce, maľovanie, stavebné práce.
Spoločnosť dosiahla za rok 2012 celkové výnosy v sume 1 754 197 €. Vo výnosoch
je v položke nájomné zaúčtovaná odmena za výkon správy vo výške 813 172 €.
Prehľad nákladov , výnosov a hospodársky výsledok dokumentuje tabuľka č. 2.
Na základe Zmluvy č. 9/2010/IZ a Zmluvy č. 22/2011/IZ o výkone správy
nehnuteľného majetku spoločnosť v roku 2012 spravovala:
a) zdravotnícke zariadenia – polikliniky Sever, Juh, Východ, Jazero, Poštová, Mäsiarska
a zdravotné strediská Tatranská, Srbská a Krásna nachádzajúce sa v Košiciach,
b) nezdravotnícke objekty – Poľská, Bačíkova, Strojárenská, Popradská 1, Popradská 76,
Exnárová a Svätoplukova, nachádzajúce sa v Košiciach, ako aj ďalšie objekty Strážske, Nižná Slaná, Spišská Nová Ves, Spišský Hrušov, Kráľovský Chlmec a
chaty Vinné.

Návrh na rozdelenie zisku:
Hospodársky výsledok
v nerozdelenom zisku.

–

zisk

vo

výške
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4

610

€

navrhujeme

ponechať

5.

Finančná situácia spoločnosti

Stav finančných prostriedkov v pokladnici a na bankových účtoch bol k 31.12.2012 vo
výške 197 192 €. V zostatku finančných prostriedkov k 31.12.2012 sú neuhradené záväzky:
mzdy a odvody za 12/2012, nájom pre KSK za 4.Q.2012, dodávateľské faktúry, dobropisy
nájomcom z vyúčtovania, daň z pridanej hodnoty za 12/2012. Neuhradené pohľadávky
spoločnosti, nevyhnutné na úhradu záväzkov pozostávajú z neuhradenej odmeny za výkon
správy za 4.Q.2012, z nadmerného odpočtu DPH za 10/2012 a z neuhradených pohľadávok
od nájomcov.

6.

Záver

Správa majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. bola na základe
Uznesenia č. 510/2012 z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 17.decembra 2012 v Košiciach zrušená s likvidáciou ku dňu 1.1.2013.

V Košiciach, 29.3.2013

Ing. Bernadeta Minarčíková
likvidátor

6

