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schvaľuje
vyrovnanie záväzku Mestského televízneho štúdia
s.r.o. Rožňava vzniknutého zo zníženia základného
imania v prospech úhrady strát minulých rokov

DÔVODOVÁ SPRÁVA
k materiálu „Záväzok RVTV voči mestu Rožňava – vzdanie
sa v prospech úhrady strát minulých rokov“

Legislatívne východiská:
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. 138/1991 Zb.,
233/1995 Z. z.

V správe o vyhodnotení hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava,
ktorá bolo predložená Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave dňa 2.7.2020 bolo odporúčanie
pani audítorky Ing. Andrei Zálepovej nasledovné:
Odporúčanie č. 1 p. audítorky Ing. Andrei Zálepovej :
Z analýzy pohybu na účte 419 - Zmeny základného imania vyplýva nasledovné: V
predloženej hlavnej knihe zo dňa 14.04.2020 vykazujete zostatok na účte 419 - Zmeny
základného imania vo výške 17.663 €, čo predstavuje výšku vyradeného majetku na základe
Uznesenia zastupiteľstva Mesta Rožňava zo dňa 26.03.2017. V uznesení Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí so znížením základného imania spoločnosti Mestské televízne
štúdio Rožňava, s. r. o. o čiastku 17.662,76 €, čo sa premietlo do zmien v OR.
Z uvedeného vyplýva, že pri znížení základného imania vzniká záväzok voči Mestu. Je
dôležité sa zamyslieť, či Mestské televízne štúdio s. r. o. má finančné prostriedky na úhradu
takýchto záväzkov voči Mestu.
Záväzok voči mestu vznikol na účte 365 001 v hodnote 17663. Mestské televízne
štúdio s.r.o. Rožňava nemá prostriedky na úhradu záväzku voči mestu.

Odporúčania č.2 p. audítorky Ing. Andrei Zálepovej :
Pri každom znížení základného imania Valné zhromaždenie musí určiť dôvod
zníženia základného imania. Na zníženie základného imania sú dva dôvody:
a) vyplatenie časti vkladov spoločníka
b) úhrada strát minulých rokov

V roku 2019 sa zaúčtovalo zníženie základného imania z roku 2017 spôsobom a) bez
uznesenia Valného zhromaždenia a určenia dôvodu na zníženie základného
imania, odporúčam aby sa spoločník na valnom zhromaždení vzdal vyplatenia v prospech
úhrady stát minulých rokov, čo by bolo vhodné v prípade spoločnosti Mestské televízne štúdio
s.r.o. Rožňava, pretože spoločnosť k 31.12.2019 vykazuje straty z minulých období vo
výške 91.060 €, čo je ukazovateľ, ktorý ovplyvňuje vlastné imanie spoločnosti. Valné
zhromaždenie musí každé zníženie základného imania zdôvodniť a moje odporúčanie je
odôvodniť zníženie základného imania úhradou strát minulých rokov, pretože spoločnosť
Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava nemá zdroje na výplatu spoločníka z titulu znižovania
základného imania.
Ing. Andrea Zálepová

Na základe odporúčania audítorky, zasadalo Valné zhromaždenie dňa 8.9.2020, na
ktorom schválilo odporúčania audítorky.
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Finančná komisia po prerokovaní predloženého
materiálu odporúča MZ schváliť vyrovnanie záväzku Mestského
televízneho štúdia s.r.o. Rožňava vzniknutého zo zníženia
základného imania v prospech úhrady strát minulých rokov.
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