MESTO STROPKOV

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stropkove
22. zasadnutie, konané dňa 19.4.2017

k bodu programu rokovania č. 12

Správa o výsledku hospodárenia

Mestskej nemocnice v Stropkove za rok 2016

Predkladá:

Ing. Ján Polák, poverený riaditeľ

Spracoval:

Ing. Alžbeta Gajdošová

Dátum: 2.2.2017

Táto správa bola prerokovaná:
1. Vo vedení mesta s týmto stanoviskom:
Vedenie mesta odporúča MsZ zobrať na vedomie Správu o výsledku hospodárenia Mestskej
nemocnice za rok 2016
2. V komisií pre financie a majetok mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Stropkove
s týmto stanoviskom:
Komisia pre financie a majetok mesta doporučuje MsZ zobrať na vedome Správu o výsledku
hospodárenie Mestskej nemocnice za rok 2016
3. V Mestskej rade v Stropkove s týmto stanoviskom:
Mestská rada odporúča MsZ zobrať na vedomie Správu o výsledku hospodárenia Mestskej
nemocnice za rok 2016

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v zmysle § 11 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien

a) berie na vedomie
Správu o výsledku hospodárenia Mestskej nemocnice v Stropkove za rok 2016.

V Stropkove , marec 2017

Ing. Ján Polák
vedúci odboru financií
a správy daní

Správa o výsledku hospodárenia Mestskej nemocnice
v Stropkove za rok 2016
I. CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE

Názov organizácie :
Adresa organizácie :
PSČ :
Riaditeľ organizácie :
Telefónne číslo:
Mail:
IČO :

Mestská nemocnica v Stropkove
ul. akad. Pavlova 321/10, Stropkov
091 01
Ing. Ján Polák
054 486 88 32
jpolak@stropkov.sk
17 335 892

Počet pracovníkov:

0,2 úväzok riaditeľa

Mestská nemocnica v Stropkove bola zriadená Mestom Stropkov 1.1.2003 v súvislosti
s nadobudnutím účinnosti zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. Predmetom činnosti bolo
poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom k tomu, že 1.1.2005
vznikla Nemocnica Stropkov s.r.o., táto prevzala činnosti zdravotnej starostlivosti, ktorú
dovtedy vykonávala Mestská nemocnica. Terajším predmetom činnosti Mestskej nemocnice
je osvetová činnosť.

2. N Á K L A D Y
Celkové náklady za rok 2016 predstavujú výšku 2 785,71 EUR a to:
-

-

1166,40 € ostatné služby, z toho
16,40 € poštovné – úhrady záväzkov poštovou poukážkou
50,00 € školenie k téme poskytovanie prvej pomoci
400,00 € právne služby
700,00 € spracovanie účtovníctva a miezd
1200,00 € mzdové náklady
419,31 € odvody do poistných fondov z miezd.

3. V Ý N O S Y

-

Výnosy celkom za rok 2016 boli zúčtované vo výške 1 570,00 EUR a to:
70,00 € tržby za prednáškovú činnosť
1 500,00 € dotácia Mesta Stropkov na činnosť príspevkovej organizácie.

V minulom roku bolo prevedené školenie o poskytovaní prvej pomoci pre pracovníkov
Mesta Stropkov.

4. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
Vzhľadom na uvedené skutočnosti vznikol v našej organizácii záporný hospodársky
výsledok – strata vo výške -1 215,71 EUR.

5. POHĽADÁVKY

K 31.12.2016 evidujeme pohľadávky voči odberateľom v celkovej hodnote
3.214,58 EUR, ktoré pozostávajú :
- Staving Prešov a.s. za odobratú energiu, vodu, telefónne hovory – 3 214,58 €
(vzhľadom na konkurz firmy je treba uvažovať s jej odpísaním) z r. 2003.

Čo sa týka vymožiteľnosti evidovaných pohľadávok situácia je taká, že Staving
Prešov a.s. je v konkurze, pohľadávku sme včas uplatnili, podľa dostupných informácii táto
pre nedostatok majetku upadcu nebude zrejme vymožená.

6. Z Á V Ä Z K Y
K 31.12.2016 saldo záväzkov voči dodávateľom vedené v účtovnej evidencii podľa
súvahy predstavuje výšku 436,08 EUR a to:
- záväzok voči Daňovému úradu Stropkov – vyúčtovaný sankčný úrok za neskorú úhradu
dane z príjmu zo závislej činnosti v r. 2005 vo výške 66,30 € zúčtovaná v r. 2010,
- záväzok voči exekútorovi - JUDr. Robert Tutko 369,78 € - trovy exekúcie za vymáhanie
poistného pre Sociálnu poisťovňu z r. 2007.
Okrem týchto záväzkov na podsúvahovom účte vedieme evidenciu záväzkov, ktoré
neprevzalo Mesto Stropkov v zmysle zákona prechodu kompetencií na obce. Ich súčasná
výška je 19 420,07 EUR :
-

1 804,19 EUR Hepatron Košice – úrok z omeškania za neskorú úhradu faktúr a trovy
exekúcie vo výške 495,59 EUR - tento záväzok nebol predmetom oddlženia cez
Veriteľa a.s.

-

17 120,29 EUR – fy Generix sú vymáhané úroky za pohľadávku kúpenú od ZP
Perspektíva. Odkúpená pohľadávka od ZP Perspektíva predstavuje sumu 399 EUR za
neuhradené poistné z miezd.

V súčasnosti prebiehajú 2 spory v tejto veci a to:
1. Exekučné konanie – vymáhanie istiny a úrokov z omeškania. Bol podaný návrh na
exekučné konanie, okresný súd konanie zastavil. Bolo podané odvolanie na krajský
súd ohľadom výšky trov súdneho konania, doteraz vo veci nebolo rozhodnuté.
2. Súdny spor – vymáhanie tých istých úrokov z omeškania aj v súdnom konaní. Súdne
konanie vo veci bolo právoplatne zastavené. Okresný súd zastavil konanie, krajský
súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu. Veriteľ podal podnet na ÚDZS, aj ten
konanie zastavil. Veriteľ podal Odvolanie voči rozhodnutiu ÚDZS, teraz sa čaká na
výsledok odvolacieho konania.

Ak zoberieme do úvahy všetky známe záväzky vedené v účtovníctve a vedené
v podsúvahe, ktoré môžu veritelia vymáhať, resp. už vymáhajú - celková výška záväzkov je
19 856,15 EUR.

7. FINANČNÉ PROSTRIEDKY
K hodnotenému obdobiu je v pokladni hotovosť 542,28 EUR.
Bankový účet bol dňa 28.4.2011 zrušený.

