
 
 

 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  

  

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 27. 06. 2018 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  

Názov správy:  

  

Návrh na prerozdelenie zisku  Mestského televízneho štúdia s.r.o. 

Rožňava    za rok 2017 

 

Predkladá: 

Martina Molčanová 

konateľka MTVŠ Rožňava 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave 

 

      
     s ú h l a s í  
      

    s návrhom na prerozdelenie zisku   Mestského 
televízneho štúdia s.r.o. Rožňava, podľa 
predloženého návrhu 

 

      

 

Prerokované: 

v Komisii finančnej, podinkateľskej 
a správy mestského majetku dňa 
12.09.2018 

 

 



 

Vypracovala: 

Martina Molčanová 

 

 

 

 

Materiál obsahuje: 

Návrh na prerozdelenie zisku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

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.   

 

 

 

 

NÁVRH NA PREROZDELENIE ZISKU 

 

Hospodársky výsledok spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava  za rok 2017 je 6 523,30 € zisk.  

Spoločnosť je zo zákona povinná vytvoriť zo zisku rezervný fond, a to minimálne vo výške 10% zo zisku. 
V tomto prípade ide o sumu 652,33€. 

Zvyšnú sumu, a teda 5 870,97€ navrhujem použiť na rekonštrukciu štúdia, ktoré by po rekonštrukcii malo 
konečne vyzerať dôstojnejšie. (viď príloha ) 

Rekonštrukcia by sa mala týkať: 

1. Výmena koberca v miestnosti štúdia 
2. Výroba dreveného podstavca spolu s pódium a stolíkom namieru 
3. Prerobenie štúdiového pozadia ( výroba panoramatickej fotografie Rožňavy, výroba fototapety, 

nalepenie fototapety na pozadie) 

 

CENOVÁ PONUKA 

1.  Výmena koberca 

Spoločnosť Revúcke koberce syntetické, s. r. o. nám ponúkla cenu za tmavomodrý koberec 
6€/m2 bez DPH -  7,20 €/m2 s DPH. Do miestnosti štúdia potrebujeme 40 m2 čo by činilo sumu 288€. 

2. Výroba dreveného podstavca spolu s pódium a stolíkom namieru, ktorý by nám v prípade schválenia 
vyrobil stolár Rastislav Greško + kompletná rekonštrukcia časti štúdia viditeľného v magazínoch. 
Všetko spolu by činilo sumu 5 100€ 
 



3. Prerobenie štúdiového pozadia ( výroba panoramatickej fotografie Rožňavy, výroba fototapety, 
nalepenie fototapety na pozadie spoločnosť GRAFDEKOR.SK) 1m2 stojí 23€ čiže 12x23€=276 a 
polep 5€/m2 12x5€ = 60 spolu 366,-€ + fotografia Dávid Sidor – 30€. suma spolu: 396€ 

 

 

Valná hromada a Dozorná rada odporúča prerozdelenie zisku spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o.  
Rožňava na účely rekonštrukcie miestnosti štúdia.  

 

 

 

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: 

12.09.2018  
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu 

odporúča MZ schváliť použitie dosiahnuté zisku na vytvorenie 

rezervného fondu, s tým že rezervný fond môžu použiť na 

rekonštrukciu štúdia.  

 
 

 

 

 


