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Návrh na uznesenie : 

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo Informáciu o plnení hospodárskeho plánu Mestský 
športový areál Stará Turá s. r. o. za rok 2017 a 

 

a. Túto berie na vedomie 

 
  



Správa o činnosti MŠA za rok 2017 

 

V roku 2017 spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. hospodárila s dlhodobým 
majetkom  vo výške 2 627 958,82 EUR. Z toho stavby tvorili 2 235 214,16 EUR. Hnuteľný 
majetok predstavoval 98 908,20 EUR čo je pokles o 25 tis. oproti predchádzajúcemu roku.  

Pohľadávky spoločnosti tvorili k 31.12.2017 čiastku  86 047,03 EUR a oproti predchá-
dzajúcemu roku sa nezmenili. Pohľadávky sú tvorené predovšetkým nedobytnou 
pohľadávkou voči združeniu Športových klubov z minulých rokov. Na začiatku roku 2014 
MŠA spoluprácu so Športovými klubmi o.z. ukončil a prevádzku zabezpečil iným spôsobom.  

Záväzky  spoločnosti z obchodného styku a voči spoločníkom tvorili k 31.12.2017 čiastku 86 
798,92 EUR. Jedná sa v prevažnej miere o krátkodobé záväzky, z toho 43 623,59 voči 
spoločníkom z titulu finančnej výpomoci EUR-MED Slovakia s.r.o. na pokrytie straty 
z predchádzajúceho obdobia.  

V roku 2017 Mestský športový areál s.r.o. dosiahla celkové výnosy 121 539,93 EUR, 
prioritne z prevádzky plavárne a sauny, z prenájmu Z. Miškovičovej /kaviareň, bowling a 
ubytovňa/, z prenájmu fitnescentra a z prenájmu nehnuteľností  športovým klubom.  

Náklady, včítane  odpisov v čiastke  88 954,52 EUR, predstavovali celkovo 227 287,53 EUR, 
pozostávali predovšetkým z nákladov na energie a materiál vo výške 59 893,07, odmeny 
zamestnancom spoločnosti vo výške 35 730,76,  nákladov na nákup služieb vo výške 32 
820,29,  daň z nehnuteľností a poplatky vo výške 6 553,28 a ďalšie položky.   

Celkovo dosiahla spoločnosť  hospodársky výsledok - stratu vo výške -105 987,44 EUR, čo je 
porovnateľná čiastka ako v predchádzajúcom roku, kedy strata dosiahla 113 tis. EUR.  

Pre rok 2017 spoločnosť uzavrela dohodu s mestom, kde náklady na energie pri verejných 
športoviskách využívaných občanmi a niektoré náklady na údržbu uhrádzalo mesto priamo 
spoločnosti prostredníctvom príspevku. Tento príspevok dosiahol výšku 50. tis EUR.  

Na zabezpečenie činností MŠA zamestnával v hlavnom a vedľajšom pracovnom pomere 4 
plavčíkov – záchranárov, upratovačku a zabezpečuje cez spolupracujúce osoby správu areálu.  

V rámci investícií bola v  roku 2017 skolaudovaná prestavba plochy klziska na futbalové 
ihrisko s umelou trávou na základe projektu, pripraveného mestom Stará Turá.  

V rok 2017 spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. vykonala taktiež potrebné 
opravy a údržbu  časti oplotenia areálu,  opravu náterov palubovky, rekonštrukciu časti sauny 
- výmena vlhkosťou poškodených drevených konštrukcií, rekonštrukciu klimatizácie na 
plavárni, ukončila na základe búracieho povolenia zbúranie bývalej hokejovej šatne, vykonala 
iné drobné opravy. Taktiež doplnila hnuteľný majetok /nákup kosačky/. 

Pre rok 2018 spoločnosť neplánuje  žiadne významné investície okrem bežných opráv 
a údržby areálu. 

Stará Turá, 20.3.2018 

Miroslav Nerád 

konateľ Mestský športový areál Stará Turá s.r.o 


