Správa o činnosti MŠA za rok 2020
V roku 2020 sa vzhľadom na obmedzenia Úradu verejného zdravotníctva SR, vyplývajúce
z epidemiologickej situácie v súvislosti s šírením vírusu Covid-19, hospodárenie MŠA
výrazne zhoršilo. Viaceré prevádzky boli uzatvorené v čase jarného lockdownu od marca do
mája a následne od októbra do dnešného dňa. Týkalo sa to predovšetkým prevádzky plavárne
a sauny, fitnescentra ale aj ďalších, ktoré boli krátkodobo obmedzené na športovanie v režime
do 6 osôb a následne úplne uzavreté až na výnimky, stanovené UVZ SR.
Taktiež sa na hospodárení negatívne prejavili straty z výnosov z nájomného, keď nájomcom
uzavretých prevádzok / kaviareň, bowling, ubytovňa, fitnescentrum/ bola poskytnutá 50%
zľava z nájomného.
V roku 2020 spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. hospodárila s dlhodobým
majetkom vo výške 2 856 tis. EUR. Z toho stavby tvorili 2 076 tis. EUR. Hnuteľný majetok
predstavoval 25 876 EUR. Pohľadávky spoločnosti tvorili k 31.12.2020 čiastku 15 540 EUR.
Záväzky spoločnosti z obchodného styku a voči spoločníkom tvorili k 31.12.2020 čiastku
139 856 EUR. Jedná sa v prevažnej miere o krátkodobé záväzky, z toho 93 624 voči
spoločníkom z titulu finančnej výpomoci EUR-MED Slovakia s.r.o. na pokrytie straty
z predchádzajúceho obdobia. V roku 2020 bolo navýšené základné imanie spoločnosti o 250
tis. EUR. Tieto zdroje boli použité na rekonštrukciu Športového centra Priemyslovka. Stavba
bola skolaudovaná začiatkom roku 2021.
V roku 2020 Mestský športový areál s.r.o. dosiahla celkové výnosy 120 867 EUR, prioritne
z prevádzky plavárne a sauny, z prenájmu Z. Miškovičovej /kaviareň, bowling a ubytovňa/,
z prenájmu fitnescentra a z prenájmu nehnuteľností športovým klubom, čo bolo a cca 18 tis.
EUR menej ako v predchádzajúcom roku.
Náklady, včítane odpisov v čiastke 84 287 EUR, predstavovali celkovo 211 101 EUR,
pozostávali predovšetkým z nákladov na energie a materiál vo výške 71 417, odmeny
zamestnancom spoločnosti včítane odvodov vo výške 38 336, nákladov na nákup služieb vo
výške 6 348, daň z nehnuteľností a poplatky vo výške 8 291 a ďalšie položky.
Celkovo dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok - stratu vo výške – 90 479 EUR, čo je
strata o cca 15 tis. vyššia ako v predchádzajúcom roku, a po odpočítaní odpisov predstavuje
sumu - 6 192 EUR.
Pre rok 2020 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 59 795 EUR.
Na zabezpečenie činností MŠA zamestnával v hlavnom a vedľajšom pracovnom pomere 4
plavčíkov – záchranárov, upratovačku a zabezpečuje cez spolupracujúce osoby správu areálu.
V súvislosti s Covid-19 nebol nikto zo zamestnancov trvalo prepustený a spoločnosť čerpala
dotácie os štátu na udržanie pracovného miesta podľa aktuálnych programov pomoci.

V roku 2020 spoločnosť Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. vykonala okrem iného
potrebné opravy a údržbu areálu, opravu kotolne a revízie elektrických a plynových
zariadení.
V roku 2021 spoločnosť neplánuje okrem bežnej údržby žiadne ďalšie investičné aktivity.
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