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Správy káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske za rok 2013
Úvod
Správa káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske je spoločnosť so 100% účasťou mesta
Partizánske, ktorá bola založená za účelom šírenia televízneho signálu káblovou retransmisiou
v zmysle zákona č. 308/200 Z. z. o vysielaní a retransmisii.
Televízny signál je šírený dvoma systémami - káblovým distribučným systémom KDS
v lokalitách mesta Centrum, Štrkovec a Luhy a mikrovlnným distribučným systémom MMDS
do okolitých obcí do vzdialenosti 12 km pri priamej viditeľnosti na vysielač.
Zariadenie hlavnej stanice pre príjem signálu v meste bolo umiestnené vo výškovej budove
na Malej okružnej 927/52, ktoré sme počas roka presťahovali na výškovú budovu na Námestí
SNP 215/7. Vysielač pre príjem signálu MMDS je umiestnený na Nitrianskej ceste na
výškovej administratívnej budove pri bývalých ZDA v Partizánskom.


Spoločnosť od svojho vzniku prešla viacerými technickými zmenami. Pôvodne bol
v ponuke jeden základný balík s 20 TV programami, ku ktorému pribudla v roku 2005
rozšírená ponuka. V roku 2006 bolo zahájené vysielanie systémom MMDS
a v priebehu toho istého roka aj digitálne vysielanie MMDS, ktorého programovú
ponuku sme rozšírili z pôvodných 26 na súčasných 44 TV programov. Po viacerých
technických zmenách bola koncom roku 2007 zaradená digitálna ponuka aj do
káblových rozvodov v meste. Začiatkom roku 2012 sme po digitalizácii analógového
terestriálneho signálu pristúpili k zlúčeniu základnej a rozšírenej ponuky. Týmto
technickým opatrením sme umožnili príjem digitálneho signálu DVB-T do všetkých
domácností. Programová ponuka po zlúčení ponúk obsahuje 33 analógových a 33
digitálnych programov, s výškou mesačného poplatku 4,99 € s DPH.

Činnosť SKR, s. r. o. v roku 2013
Správa káblových rozvodov, s. r. o. poskytovala v uplynulom roku nasledovné služby:


Prevádzkovanie káblovej televízie – počet všetkých klientov káblového distribučného
systému (KDS) k 31. 12. 2013 bol 4 131 klientov analógovej ponuky, čo je oproti
rovnakému obdobiu minulého roku zníženie o 97 klientov. Digitálna ponuka DVB-C
obsahuje 44 televíznych staníc za mesačný poplatok 9,96 € s DPH, pri zachovaní
základnej analógovej ponuky. Z celkového počtu 4 131 klientov digitálnu ponuku
DVB-C sleduje 166 klientov, pričom aktivačný poplatok za dekodér je 66,- € s DPH.



Systémom MMDS poskytujeme televízny signál v lokalite Partizánske a okolie
pre 131 klientov analógovej ponuky, čo je pokles oproti minulému roku o 21 klientov.
V digitálnej ponuke bol pokles o 8 klientov z 368 na 360 klientov. Analógová
programová ponuka obsahuje 8 programov za mesačný poplatok 3,25 € s DPH.
Cena digitálnej ponuky zostala nezmenená 8,30 € s DPH mesačne a obsahuje 44
programov.



Servis a opravy TKR aj MMDS

sú naďalej zabezpečované dodávateľsky firmou

Muster TKT, ktorá vykonáva pravidelné prehliadky jestvujúcich rozvodov a zariadení,
meranie a nastavovanie úrovní signálu v káblových rozvodoch, odstraňovanie porúch
a výmenu nefunkčných pasívnych a aktívnych prvkov na rozvodoch TKR.
Taktiež zabezpečuje chod hlavnej stanice a vysielača MMDS, kde je sústredený
príjem všetkých poskytovaných programov. Spoločnosť vedie technickú evidenciu
stavu rozvodov TKR na území mesta a poskytuje investorom informácie a podklady
pre územné a stavebné konania.
Na zasadnutiach dozornej rady sa jej členovia zaoberali možnosťou prevádzkovania
internetu našou spoločnosťou, z ktorých vyplynula konateľovi spoločnosti úloha, zistiť
možnosti a podmienky prevádzkovania internetu. Na predmetný zámer bola vypracovaná
štúdia spoločnosťou TES Slovakia, s.r.o. Žilina, ktorá zahŕňa postupné kroky potrebné
k realizácií celej investície.
V prvej etape bol vybudovaný optický prepoj medzi hlavnou stanicou na Malej
okružnej 927/52 a výškovou budovou na Nám. SNP 215/7. Zároveň bolo potrebné
presťahovať hlavnú stanicu KDS a časť zariadení z hlavnej stanice MMDS na výškovú
budovu na Námestí SNP 215/7, kde boli od SMM, n. o. prenajaté priestory na 13. poschodí
a časť strechy na umiestnenie parabol. V rámci rekonštrukcie systému bolo zakúpené
zariadenie pre novú hlavnú stanicu na digitálnu a analógovú televíziu. V tejto etape bolo
z vlastných zdrojov preinvestovaných 39 166,- € s DPH.
V druhej etape bolo potrebné vykonať rekonštrukciu a modernizáciu siete TKR
spojenou s rozšírením signálu na internet. Zmluvná cena predstavuje sumu 113 724,- €
s DPH. Na základe uzatvorenej zmluvy bol dohodnutý splátkový kalendár, na základe ktoré ho
bude po odovzdaní prác uhradená prvá splátka 40 tis. € s DPH a nasledujúce splátky budú
rozdelené do 10-tich rovnakých platieb hradených štvrťročne, pričom sa celová suma
nenavýši. Rekonštrukčné práce boli zahájené začiatkom novembra. Z dôvodu častých
prerušení vysielania boli práce pozastavené 2 týždne pred Vianočnými sviatkami
a pokračovali až vo februári 2014.
Doteraz bola vybudovaná optická sieť na Luhoch, rekonštrukcia koaxiálnej siete v časti
Štrkovec a v súčasnej dobe sa končí rekonštrukcia koaxiálnej siete na sídlisku Luhy.

Organizačná štruktúra SKR, s.r.o.
SKR, s. r. o. zamestnáva dve

pracovníčky na trvalý pracovný pomer a konateľa

spoločnosti. Na roznášanie upomienok zamestnávame pracovníkov na dohodu.
Orgánmi spoločnosti je valné zhromaždenie, dozorná rada a konateľ spoločnosti.
Kancelária SKR, ktorá sídli na prízemí budovy MsÚ, číslo dverí 16, zabezpečuje hotovostný
styk s klientmi, uzatváranie zmlúv na prevádzkovanie káblovej televízie, kompletné
spracovanie dokladov, vedenie podvojného účtovníctva, mzdovú a personálnu agendu,
sledovanie úhrad a vymáhanie nedoplatkov, uzatváranie zmlúv a zasielanie mesačných
hlásení vysielateľom, zostavovanie mesačných a štvrťročných štatistických výkazov, prípravu
správ, uzávierok a ostatnú korešpondenciu.
Klientom taktiež poskytujeme poradenstvo v oblasti inštalácie zariadenia MMDS a
bezplatné ladenie dekodérov.
Súhrnné zhodnotenie výsledkov hospodárenia SKR, s.r.o.
SKR, s. r. o. dosiahla za rok 2013 výnosy vo výške 255 647,- €, ktoré boli zvýšené
oproti minulému roku o 6 206,- €. Tvorené boli z predaja služieb, t. j. z mesačných poplatkov
za prevádzkovanie KDS a MMDS, zo znovupripojení TKR, z aktivačných poplatkov
za digitálne dekodéry a z poplatkov za upomienky.
Náklady spoločnosti boli tvorené vo výške 222 077,- €, čo je zvýšenie oproti minulému
roku o 3 183,- €. Hlavné nákladové položky sú vysielateľské poplatky, opravy a údržba,
prenájom TKR a nebytových priestorov.
Hospodársky výsledok - zisk vo výške 33 570,- €, je oproti minulému roku zlepšenie
o 3 023,-. Daň z príjmu za rok 2013 bola 0,- €, vzhľadom na odpočet daňových strát za
minulé obdobia.
Účtovná závierka našej spoločnosti nepodlieha auditu, nakoľko nenapĺňame
podmienku § 19 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.

