
 

 

 

 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
 

  

  

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 29. 06. 2017 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  

Názov správy:  

  

Vyhodnotenie hospodárenia Mestského televízneho štúdia 
s.r.o. Rožňava za obdobie január – máj 2017 
 

Predkladá: 

Martina Molčanová 

konateľka MTVŠ Rožňava 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave 

 

      

     s ú h l a s í  

      

    s vyhodnotením hospodárenia za obdobie 

január – máj 2017   Mestského televízneho štúdia 

s.r.o. Rožňava, podľa predloženého návrhu 

 

      

 

Prerokované: 

v Komisii finančnej, podinkateľskej 

a správy mestského majetku dňa 

15.06.2017 

 

 

 

Vypracovala: 

Martina Molčanová 

 

 

 

 

Materiál obsahuje: 

Vyhodnotenie hospodárenia za 

obdobie január – máj 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legislatívne východiská: § 10 ods.3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

Prijaté uznesenia MZ 

a ich realizácia: 

 

Hospodársky a finančný 

dopad na rozpočet 

mesta: 

 

Nároky na pracovné 

miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta.  

Súlad návrhu na 

uznesenie s právnymi 

predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č. 369/1990 

Zb., 513/1991 Zb.   

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

k materiálu „Vyhodnotenie hospodárenia Mestského televízneho štúdia 

s.r.o. Rožňava za obdobie január – máj 2017“ 

 
SKUTOČNÝ STAV 

 

Dôvodová správa ku vyhodnoteniu plánu hospodárenia za obdobie január – 

máj 2017 

SKUTOČNÝ STAV 
 

PRÍJMOVÁ ČASŤ  

Vyhodnotenie plánu hospodárenia bolo vyhotovené, na základe účtovníctva vedeného 

firmou JAKON s.r.o. 

 

602 – TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB – Výnosy Mestského televízneho štúdia s.r.o. 

Rožňava činia za obdobie od januára 2017 do mája 2017 -  23 927€, z čoho: 

 

OBČIANSKA A PODNIKATEĽSKÁ INZERCIA – 498,79€ 

DIGITALIZÁCIA VHS – 92€ 

NAKRÚCANIE A VÝROBA DVD – 250€ 

NAKRÚCANIE REPORTÁŽÍ PRE CREATV – 420€ 

PRÍJEM OD MESTA ROŽŇAVA – 21 706,50€ 

PRÍJEM OD KSK – 960€ 

Záujem obyvateľov o RVTV sa zvyšuje, čo je viditeľné aj na príjmoch spoločnosti. Tržby 

z podnikateľskej a občianskej inzercie sú stále vyššie. Poplatok za zverejnenie inzerátu sme 

zvýšili, a to z pôvodných 0,20€ za slovo pri občianskej inzercii na 0,50€ za slovo a pri 

podnikateľskej inzercii došlo ku zvýšeniu z 1,20€ za slovo na 1,50€. 

Takisto zaznamenávame aj zvýšenie záujmu o digitalizáciu VHS kaziet. Predpokladáme, že 

jedným z hlavných dôvodov je zvýšenie propagácie tejto služby. (Možnosť digitalizácie 

VHS sme uverejnili na sociálnej sieti v rôznych skupinách a na webových portáloch) 

Mestské televízne štúdio s.r.o. už začínajú obyvatelia vnímať aj ako spoločnosť, ktorá im 

môže poskytnúť služby nakrúcania podujatí. Zákazku sme už získali od súkromnej 

spoločnosti a teší nás, že záujem prichádza aj zo škôl. Oslovili sme všetky školy na území 

mesta a ponúkli im naše služby, o ktorých nemali vedomosť, že si ich môžu v našej 

spoločnosti objednať. 

Nakrúcanie reportáží pre CREATV s.r.o. závisí od požiadaviek objednávateľa, avšak 

snažíme sa sami ponúkať túto službu pri každej možnej príležitosti. 



Mesto Rožňava nám vyšlo v ústrety navýšením rozpočtu a prevzatím záväzkov, čo 

spoločnosti veľmi pomohlo ku tomu aby začala od nuly a po rokoch vykazovala zisk, čo sa 

spoločnosti už v priebehu prvých mesiacov podarilo a darí sa to aj naďalej. Jednotkové 

sumy za vysielanie boli skvelým nápadom na ušetrenie finančných prostriedkov nielen pre 

mesto, ale aj pre samotnú spoločnosť. 

KSK platí MTVŠ s.r.o. fixnú sumu mesačne podľa zmluvy podpísanej na rok 2017. Zmluva 

sa každým rokom obnovuje a zatiaľ nestali žiadne problémy ani z jednej strany.  

Celkové zisky spoločnosti za obdobie do 31.05.2017 činia sumu 23 927,31€ 

 

VÝDAVKOVÁ ČASŤ  

501 – Spotreba materiálu bola naplánovaná na drobný nákup bola využitá v sume 211,21€. 

Spoločnosť nakupovala materiál potrebný na výrobu DVD (tlač obalu, obal, DVD) Zakúpili 

sme aj externý hard disk v sume 88,85€, toner do tlačiarne v sume 25€ ako aj adaptér za 

15€.  

512 – Na cestovné využila spoločnosť sumu 255,88€, ku čomu sú príslušné dokumenty 

zahrnuté v cestovných príkazoch dvoch zamestnancov spoločnosti. Išlo o služobnú cestu do 

Budapešti, kde RVTV nakrútilo tri reportáže.  

518 – Výdavky na ostatné služby – internet, ostatné, správa webstránky, web online, 

poštovné, nájomné, komunálny odpad a stravné lístky boli 8 513€.  

51890 – Náklady minulých rokov. Ide o faktúru spoločnosti Dialóg – Alžbeta Palcsoóvá, 

ktorá nebola zaevidovaná v knihe došlých faktúr, a teda nebola ani vyplatená v stanovenom 

termíne. Faktúru sme po dohode s p. Palcsóovou vyplatili v roku 2017 v splátkach.  

521 – Mzdové náklady. Na mzdové náklady vynaložilo MTVŠ s.r.o. sumu 9 112,04 eur 

vrátene odvodov pre zamestnancov. 

524 – Zákonné soc.zabezpečenie – Poplatky sú určené zákonom a išlo o sumu 3 184,72€ 

527 – Zákonné sociálne náklady - Poplatky sú určené zákonom a išlo o sumu 428,34€ 

538 – Poplatky SOZA, OZIS. Poplatky za SOZU sú fixné a to v sume 119,52 štvrťročne.  

568 – Ostatné finančné náklady – poistenie majetku. MTVŠ s.r.o. Rožňava platí poistné 

poisťovni Kooperatíva za poistenie majetku vo výške 30,81 eur štvrťročne.  

 

Výdavky za obdobie od januára do mája 2017 činia sumu – 22 642,10€ 

Príjmy za obdobie od januára do mája 2017 činia sumu – 23 927,31€ 

Výsledok spoločnosti je ZISK v celkovej výške – 1 285,21€ 

MTVŠ s.r.o. Rožňave spolupracuje s advokátom JUDr. Attilom Elekom na znížení 

základného imania spoločnosti o sumu 17 663 eur. Mesto Rožňava vo svojom rozpočte 

našlo priestor aj na zakúpenie novej techniky pre Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava. 

Hneď ako sa technika právne prevedie do majetku spoločnosti, dôjde k zníženiu nákladov 

MTVŠ s.r.o. Rožňava, nakoľko si spoločnosť nebude musieť zapožičiavať techniku a platiť 

za túto službu. 

Náklady sa znížia aj znížením platieb pre externých dodávateľov, nakoľko budú využívať 

techniku spoločnosti a MTVŠ im nebude musieť platiť za využívanie súkromnej techniky.  

Veríme, že naďalej bude záujem verejnosti o Mestské televízne štúdio stúpať a nám sa bude 

dariť naďalej náklady spoločnosti znižovať, čím dôjde ku nárastu ziskov. 

 



 
 

 

 

 
 
 

 

 



 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 

Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová:   

Ochrany verejného poriadku:   

Cestovného ruchu 

a regionálnej politiky: 
  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 

a športu: 
  

Výstavby, územného 

plánovania, životného 

prostredia a mestských 

komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská 

a správy mestského majetku: 

15.06.2017  

 

  

  


