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SPRÁVA O ČINNOSTI A VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA
ZA I. POLROK 2013

Dôvodová správa :
Povinnosťou vypracovať a predkladať správu o činnosti a výsledku hospodárenia
príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo za I.polrok 2013 pre MsZ na prerokovanie
nám vyplýva zo Zásady rozpočtového hospodárenia príspevkových organizácií založených
mestom Kolárovo, článok 7 bod 6. – Práva a povinnosti príspevkových organizácií.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A/ berie na vedomie:
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Gúta Service
Kolárovo za I. polrok 2013
B/ schvaľuje:
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Gúta Service
Kolárovo za I. polrok 2013
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V súlade s uznesením Mestskej rady v Kolárove č. 598/2013 zo dňa 26. 08. 2013
predkladám správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Gúta Service
Kolárovo za I. polrok 2013.
Príspevková organizácia GÚTA SERVICE Kolárovo svoju verejnoprospešnú činnosť
prevádza od roku 2010. V hodnotenom období na práce vymedzené zriaďovacou listinou
zamestnáva 32 stálych pracovníkov a 2 pracovníkov na dohodu.
Organizácia hospodári iba v rámci hlavnej činnosti podľa schváleného rozpočtu
nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku. Príjmová časť rozpočtu zahŕňa príspevok od
zriaďovateľa a prostriedky získané od iných subjektov. Naša príspevková organizácia je
napojená na rozpočet mesta bežným príspevkom. Vyhodnotenie čerpania rozpočtových
prostriedkov spolu s prevedenými prácami sa vykonáva mesačne na úrovni jednotlivých
oddelení MsÚ a polročne na MsZ – Kolárovo.
I. Príspevok od zriaďovateľa:
Mesto Kolárovo, ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie, v I. polroku 2013 poskytlo
príspevok na prevádzku v celkovej výške 248 730,86 € v nasledovnom členení:
Druh príspevku
1. Príspevok na prevádzkovú činnosť
2. Príspevok na základe fakturácie
3. Príspevok na ŠH-ŠI
4. Príspevok na zákl.objed.od Mesta
5. Príspevok z min.roka na zákl.fakt.
Príspevok spolu:

Plán
na rok 2013
v€
442 629
45 200
3 950
20 800
8 323
520 902

Obdrž.prísp.
k 30.06.2013
v€
225 500,00
11 981,87
3 095,13
8 153,86
248 730,86

Neuhrad.prísp.
k 30.06.2013
v €
x
11 020,64
x
6 834,09
x
17 854,73

V I. polroku 2013 bol obdŕžaný príspevok na ŠH-ŠI vo výške 3095,13 €, z toho
1 042,13 € sa týka roku 2012 za využitie športovej haly od športových klubov a škôl.
Poznamenávame, že príspevok určený na rok 2013 v I. polroku bol čerpaný na 47,75 %.
Práce vytýčené vo finančnom pláne na I. polrok 2013 boli splnené.
II. Príjmy a výdavky
Plnenie príjmov a výdavkov uvádzame v nasledovnom tabuľkovom prehľade:
Ukazovateľ

Plnenie rozpočtu
k 30. 06. 2013 /€/

Príjmy celkom:
príspevok spolu :
z toho
- príspevok od zriaďovateľa
- príspevok na základe fakturácie
- príspevok na ŠH, ŠI
- príspevok z min. roka na zákl. fakt.
vlastné príjmy z tržieb a úrokov
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248 755
248 731
225 500
11 982
3 095
8 154
24

Výdavky celkom:
z toho:
- mzdové prostriedky celkom
- poistné,príspevky do poisťovní
- energia,voda,telekom.popl.
- materiál (mimo dopravy)
- dopravné (PHM,autosúč.a pod.)
- rutinná a štandárdná údržba
- nájomné za nájom (PB flaše)
- služby (dohody,poist.,SF,strav.)
- ostatné (nem.dávky,odstupné...

248 402
115 642
42 089
23 642
13 596
34 784
1 768
171
14 741
1 969

Celkové výdavky na zabezpečenie verejnoprospešných činností poskytnutých našou
organizáciou boli kryté príspevkom od zriaďovateľa ako aj vlastnými príjmami.
III. Skladba hospodárskeho výsledku:
náklady
výnosy
hosp. výsledok k 30.6.2013

- 264 349,39 €
+ 253 733,58 €
- 10 615,81 €

Gúta Service Kolárovo k 30. 06. 2013 v celkovom hospodárení vykazuje účtovnú stratu vo
výške 10 615,81 €. V hodnotenom období naša organizácia neobdŕžala za prevedené
a vyúčtované práce príspevok vo výške 17 854,73 € (viď. tabuľku na strane 3). Túto sumu
podľa platných predpisov môže príspevková organizácia zaúčtovať do výnosových položiek
až po ich nabehnutí na účet organizácie. Po započítavaní tejto výšky neobdŕžaného
príspevku skutočný hospodársky výsledok organizácie k 30. 06. 2013 by činil + 7 238,92 €.
IV. Súvahový stav:
Aktíva
MAJETOK SPOLU

738 394

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
Korekcia – oprávky k majetku
Neobežný majetok spolu

1 315 673
- 581 094
734 579

Obežný majetok spolu
Zásoby – materiál na sklade
Finančný majetok spolu:
z toho: - pokladnica
- bankový účet soc.fondu
- bežné účty
Pohľadávky voči zamestnancom

3 549
900
1 133
142
707
284
1 516

Časové rozlíšenie aktív
z toho: - príjmy budúc. období–preved.práce VPS uhr.z prísp.v r. 2013
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266
266

Pasíva
ZDROJE KRYTIA SPOLU

738 394
- 30 861

Výsledok hospodárenia (minulých období a bežného obdobia)
Záväzky spolu:
z toho: - Dodávatelia
- Ostatné záväzky
- Iné záväzky (zrážky zo mzdy zamestnancom)
- Zamestnanci (výplata za jún 2013 )
- Ostatné záväzky voči zamestnancom
- Zúčtovanie s orgánmi soc.zabezpečenia a zdrav.poist. 06/2013
- Ostatné priame dane (preddavok dane zo mzdy 06/2013
- Zúčtovanie transferov rozpočtu obce
- Záväzky zo sociálneho fondu (dlhodobý záväzok)
Rezervy – zákonné krátkodobé (rezervy na nevyčerp.dovolenku)

768 775
7 807
206
1 155
13 847
145
8 848
1 053
735 007
707
480

Záväzky voči dodávateľom vykazujeme vo výške 7 807 €, z toho po lehote
splatnosti záväzky činia 4 599 €. Túto skutočnosť odôvodňujeme s tým, že úhradu organizácia
prevedie ihneď po obdŕžaní finančných prostriedkov na účet od zriaďovateľa.
Práce na jednotlivých hospodárskych strediskách v I. polroku 2013 prebiehali na
základe schváleného finančného plánu ako aj podľa pokynov zriaďovateľa. O prevedených
prácach ako aj o čerpaní rozpočtu v mesačných intervaloch informujeme náš nadriadený
orgán.
V Kolárove, dňa 10. 09. 2013

Ing. Alexander Gőgh
riaditeľ organizácie
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