Výročná správa
Správy káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske za rok 2014
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 televízneho signálu je umiestnené na Námestí SNP
215/7, kde bolo presťahované z výškovej budovy 927/52 na Malej okružnej. Vysielač
pre príjem signálu MMDS zostal umiestnený na streche výškovej administratívnej budovy
na Nitrianskej ceste, 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.
V roku 2013 sa dozorná rada SKR začala zaoberať možnosťou prevádzkovania
káblového internetu. Po viacerých rokovaniach s prevádzkovateľmi a dodávateľmi
technológii na internet a zhodnotením finančných možností, bola investícia schválená
orgánmi spoločnosti. V prvej etape sa vybudoval optický prepoj medzi hlavnou
stanicou na Malej okružnej a výškovou budovou na Nám. SNP 215/7, kde bolo
následne zariadenie hlavnej stanice presťahované. V rámci rekonštrukcie systému sa
zakúpilo nové zariadenie pre digitálnu a analógovú televíziu ako aj internetová
jednotka na prevádzkovanie internetu. Koncom roku 2013 bola zahájená rekonštrukcia
a modernizácia siete TKR, vybudovanie optickej siete na Luhoch a rekonštrukcia
koaxiálnej siete v časti Štrkovec a Luhy.

Činnosť SKR, s. r. o. v roku 2014
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. 2014 bol 3 972 klientov, čo je oproti minulému roku zníženie
o 159 klientov. Základná programová ponuka obsahuje 33 analógových a 33
digitálnych terestriálnych programov, s výškou mesačného poplatku 4,99 € s DPH.
Rozšírená digitálna ponuka DVB-C obsahuje 44 televíznych staníc za mesačný
poplatok 9,96 € s DPH, pri zachovaní základnej ponuky. Z celkového počtu 3 972
klientov digitálnu ponuku DVB-C sleduje 140 klientov.



Systémom MMDS poskytujeme televízny signál v lokalite Partizánske a okolie
pre 114 klientov analógovej ponuky, čo je pokles oproti minulému roku o 17 klientov.
V digitálnej ponuke bol pokles o 26 klientov z 360 na 334 klientov. Analógová
programová ponuka obsahuje 8 programov za mesačný poplatok 3,25 € s DPH.

Cena digitálnej ponuky predstavuje sumu 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,
výmenu nefunkčných pasívnych a aktívnych prvkov na rozvodoch TKR, pripájanie
nových klientov a odpájanie odhlásených klientov, prípadne neplatičov.
Pracovníci servisu taktiež zabezpečujú chod hlavnej stanice a vysielača MMDS,
programovanie a nastavovanie nových zariadení na digitálnu televíziu a internet.
V prípade preladenia programového rastra zabezpečujú ladenie televíznych prijímačov
u zákazníkov. Spoločnosť vedie technickú evidenciu stavu rozvodov TKR na území
mesta a poskytuje investorom informácie a podklady pre územné a stavebné konania.

Začiatkom roku 2014 pokračovala druhá etapa rekonštrukčných prác na sieti TKR
a príprava na prevádzkovanie internetu. Práce boli ukončené k 30. 4. 2014. Celková výška
investície predstavuje sumu 113 724,- € s DPH. Na základe uzatvorenej zmluvy
s dodávateľom bol dohodnutý splátkový kalendár, na základe ktorého bola po odovzdaní prác
uhradená prvá splátka 40 tis. € s DPH a nasledujúce splátky sú rozdelené do 10-tich
rovnakých platieb hradených štvrťročne, pričom sa celová suma investície nenavýši.
Ku koncu roku bolo splatené 67 646,- €.
Skúšobná prevádzka internetu bola zahájená koncom apríla 2014. V ponuke sú dva
internetové programy: Klasik s rýchlosťou 8 Mbps s mesačným poplatkom 8,99 €,
pre klientov káblovej televízie je zvýhodnená cena 7,99 €. Program Premium má rýchlosť
pripojenia 20 Mbps s mesačným poplatkom 14,99 €, pre klientov SKR 13,99 € mesačne
s DPH.
Pri 24 mesačnej viazanosti poskytujeme aktiváciu bez poplatku. Spočíva vo výmene
TV zásuvky za dátovú, dodávky modemu, inštalácii a nastavení modemu a wifi routra.
K 31. 12. 2014 bol počet užívateľov internetu 66, z toho program Klasik využívalo 57
klientov a program Premium 9 klientov.
V roku 2015 plánujeme zaviesť kódovanie a z toho vyplývajúcu úpravu programových
rastrov.
Organizačná štruktúra SKR, s.r.o.
SKR, s. r. o. zamestnáva dve pracovníčky na trvalý pracovný pomer a konateľa
spoločnosti. Orgánmi spoločnosti je valné zhromaždenie, dozorná rada a konateľ spoločnosti.
Kancelária SKR, ktorá sídli na prízemí budovy MsÚ, 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.
Súhrnné zhodnotenie výsledkov hospodárenia SKR, s.r.o.
SKR, s. r. o. dosiahla za rok 2014 výnosy vo výške 250 132,- €, ktoré boli znížené
oproti minulému roku o 5 515,- €. Tvorené boli z predaja služieb, t. j. z mesačných poplatkov
za prevádzkovanie KDS, MMDS a internetu, zo znovu pripojení TKR, z aktivačných
poplatkov za digitálne dekodéry a z poplatkov za upomienky.
Náklady spoločnosti boli tvorené vo výške 233 735,- €, čo je zvýšenie oproti minulému
roku o 11 658,- €. Hlavné nákladové položky sú vysielateľské poplatky, opravy a údržba,

prenájom TKR a nebytových priestorov. Zvýšenie nákladov je spôsobené nárastom odpisov
DHM zo zaradenia novej investície
Hospodársky výsledok pred zdanením je zisk vo výške 16 397,- €. Daňový základ
po zúčtovaní pripočítateľných a odpočítateľných položiek činí sumu 17 549,- €. Po odpočítaní
daňovej straty z minulých rokov je daňový základ znížený na 14 278,- €, z ktorého bola
zaplatená daň vo výške 3 141,- €. Hospodársky výsledok po zdanení zostáva k prerozdeleniu
vo výške 13 256,- €.
Účtovná závierka našej spoločnosti nepodlieha auditu, nakoľko nenapĺňame podmienku §
19 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.

