Správa nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným,
IČO 36 802 964 so sídlom: ČSA 11, 045 01 Moldava nad Bodvou
Zapísaná na OR Okresného súdu Košice 1, oddiel Sro, vložka číslo 20076/V

Správa o hospodárení za rok 2012

1. Základné údaje o spoločnosti
Správa nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla 1.7.2007 na
základe uznesenia 226/2007 Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného
26.02.2007. Spoločnosť bola zriadená hlavne na zabezpečovanie služieb potrebných na
prevádzku objektov, zariadení a budov, prenájom nebytových priestorov a ostatných činností
súvisiacich s činnosťou prenájmu.
Jediným zakladateľom a spoločníkom spoločnosti je Košický samosprávny kraj. Základné
imanie spoločnosti vo výške 6.639 € je tvorené vkladom jediného spoločníka.
Orgánmi spoločnosti sú: valné zhromaždenie, konateľ, dozorná rada.
Konateľ: Ing Eva Sivoková
Dozorná rada: MUDr. Gabriel Szmerek – predseda DR
Ing. Eva Paulinská – člen DR
Ing. János Juhász – člen DR
Nehnuteľný majetok bol zverený do správy Zmluvou o výkone správy nehnuteľného
majetku č. 5/2011/IZ a hnuteľný majetok Zmluvou č. VSH 2/2007 o výkone správy
hnuteľného majetku.

2. Majetok a záväzky
K 31. 12. 2012 spoločnosť vykazovala majetok vo výške 255.488,24 €. Majetok výrazne
opvlyvnilo zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam a to vo výške 168.815,90 €. Jedná
sa o pohľadávku voči firme Strelingstav s.r.o., ktorá je vymáhaná prostredníctvom súdu resp.
exekútora.( Jedná sa o pohľadávku Nemocnice s poliklinikou Moldava nad Bodvou voči
firme Strelingstav s.r.o. od 12.2.1996.) Rozsudok Okresného súdu v Starej Ľubovni sa stal
vykonateľným 31.3.2007. Dňa 30.4.2007 sme podali Návrh na vykonanie exekúcie. Okresný
súd v Starej Ľubovni vydal 29.6.2007 poverenie na vykonanie exekúcie pre súdnu exekútorku
Mgr. Marcelu Zummerovú. Dňa 18.7.2007 poverená súdna exekútorka vydala Upovedomenie
o spôsobe vykonania exekúcie – prikázaním pohľadávky dlžníkovi povinného, ktorým
je mesto Košice. Viackrát sme písomne požiadali Mesto Košice o stretnutie ohľadom dohody
o podmienkach a spôsobe úhrady prikázanej pohľadávky. K 31.12.2012 k dohode nedošlo.
Pohľadávku sme vyradili z účtovníctva a evidovali ju len v operatívnej evidencii.
(Podotýkame, že sa jedná o pohľadávku KSK, ktorá bola zmluvne postúpená na Správu
nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným). Na základe výsledku kontroly
Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá bola na KSK, sme uvedenú pohľadávku v priebehu
roka 2011 opätovne previedli do účtovníctva spoločnosti a v zmysle zákona o účtovníctve
sme k nej tvorili aj 100% opravné položky.
Správa nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným bola na základe
uznesenia č. 510/2012 z 19. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného 17. 12. 2012 zrušená
likvidáciou ku dňu 01.01.2013, boli sme nútení v zmysle zákona o účtovníctve opravné
položky, ktoré sme v roku 2011 tvorili – zúčtovať, čo sa prejavilo aj na hospodárskom
výsledku spoločnosti. Podotýkame, že opravné položky nie sú položkami, ktoré zvyšujú resp.
znižujú daňové príjmy resp. výdavky.
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Záväzky k 31.12.2012 evidujeme vo výške 230.191,33 € z uvedenej sumy je záväzok voči
KSK vo výške 168.827 € ( postúpená pohľadávka Strelingstav), ako aj záväzok voči KSK –
odmena za správu za IV. štvrťrok 2012 vo výške 18.136,41 €.
Prehľad majetku a záväzkov k 31.12.2012 je podrobnejšie rozpísaný v prílohe č. 1.
Vybrané ukazovatele nákladov a výnosov sú uvedené v prílohe č. 2.
3. Vlastné imanie
Hodnota vlastného imania je 25.296,91 €, ako rozdiel majetku a záväzkov a tvoria ho tieto
položky:
- základné imanie 6.639,00 €
- zákonný rezervný fond 1.229,52 €
- nerozdelený zisk minulých rokov 6.457,78 €
- neuhradená strata minulých rokov - 161.343,06
- hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 172.313,67 €.
4. Hospodársky výsledok
Správa nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2012 dosiahla
hospodársky výsledok vo výške 172.313,67 €.
(Podotýkame, že opravné položky nie sú daňovými výdavkami resp. príjmami,
a z daňového hľadiska spoločnosť vykazuje základ dane vo výške + 3.497,77 €).
Celkové náklady spoločnosti v roku 2012 boli vo výške 74.380,73 €, z toho - 168.815,90
€ zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam.
V roku 2012 sme ako správca nehnuteľností vynaložili na opravy a údržbu 9.460,29 €,
čo bolo podstatne menej , ako v predchádzajúcich rokoch. Na túto skutočnosť má vplyv výška
odmeny z nájmu, ako správcu nehnuteľností KSK. Pre názornosť predkladáme výšku tržieb
z nájmu za posledné tri roky:
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5. Návrh na rozdelenie zisku
Stanovisko
Dozornej rady k individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2012

Dozorná rada spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 25.03.2013 preskúmala individuálnu
účtovnú závierku spoločnosti za rok 2012 a zaujala nasledovné stanovisko:
-

Individuálna účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú
situáciu spoločnosti a
odporúča

a) Jedinému spoločníkovi vykonávajúcemu pôsobnosti valného zhromaždenia schválenie
riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012
b) rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti – zisk 172.313,67 € ponechať ako
nerozdelený zisk minulých rokov
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6. Finančná situácia spoločnosti
K 31. 12. 2012 spoločnosť vykazovala tento stav finančných prostriedkov:
- pokladňa
- bankové účty
- pohľadávky (odberatelia)
- záväzky (bez Strelingstavu)

601,10 €
61.007,62 €
22.873,08 €
42.425,18 €

K 31. 12. 2012 Správa nebytových priestorov, spoločnosť s ručeným obmedzeným
spravovala na základe Zmluvy o výkone správy nehnuteľného majetku č. 5/2011/IZ tieto
objekty:
a) poliklinika Moldava nad Bodvou
b) stará poliklinika Moldava nad Bodvou
(administratívna budova prenajatá Úradu práce sociálnych vecí a rodiny)
c) 8 b.j. - administratívna budova Moldava nad Bodvou
d) kotolňa Moldava nad Bodvou
e) budova školy v prírode Vyšný Medzev.
Hlavným príjmom spoločnosti bol príjem z prenájmu. Objekty boli využívané na 95%.
Jeden objekt (Škola v prírode vo Vyšnom Medzeve) je nevyužívaný a pripravujú sa podklady
na odpredaj nehnuteľnosti.
Počet nájomníkov, ako aj výška nájmu je uvedená v prílohe číslo 3.
Výška nájmu bola stanovená vnútropodnikovým cenníkom nájomného za nebytové
priestory, ktorý bol každoročne v zmysle pokynu predsedu KSK a metodického usmernenia
k postupu pri uzatváraní nájomných zmlúv upravovaný o mieru inflácie vyhlásenú ŠÚ SR za
predchádzajúci rok a to vždy k 1. aprílu.

Záver
Správa nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla 01.07.2007,
od uvedeného obdobia bolo hospodárenie ziskové. Stratu sme zaznamenali len v roku 2011,
kedy sme účtovne tvorili opravné položky.

Moldava nad Bodvou 29.03.2013
Ing. Eva Sivoková
likvidátor
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