Nám. SNP 212/4 , 958 01 Partizánske

VÝROČNÁ SPRÁVA
o činnosti a hospodárení

SPRÁVY KÁBLOVÝCH ROZVODOV, s. r. o.
Partizánske za rok 2016

Predkladá: Ing. Milan Kráľ
konateľ spoločnosti

Úvod
Správa káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske bola založená za účelom šírenia
televízneho signálu káblovou retransmisiou v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní
a retransmisii. Jediný spoločník je Mesto Partizánske, na základe prevodu obchodného podielu
od Stavebného bytového družstva Partizánske dňa 27. 02. 2001.
Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, konateľ spoločnosti a dozorná rada.
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ a túto funkciu vykonáva Ing. Milan Kráľ nepretržite
od

roku

2001.

Vo

valnom

zhromaždení

zastupuje

Mesto

Partizánske

primátor

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. Členmi dozornej rady boli v r. 2016 poslanci MsZ p. Erich
Dvonč – predseda, Ing. Jiří Foks, p. Ľubomír Beňo a do 21. 7. 2016 Ing. Ľubomír Fiksel. Počet
členov bol doplnený na plný stav vo februári 2017 zápisom do obchodného registra.
Hlavným predmetom podnikania je zriaďovanie verejnej telekomunikačnej siete
a poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby prostredníctvom retransmisie rozhlasových
a televíznych programov káblovým distribučným systémom a mikrovlnným distribučným
systémom MMDS. Uvedenú činnosť vykonávame v zmysle rozhodnutia Rady pre vysielanie
a retransmisiu č. TKR/300. Od roku 2014 sme medzi poskytované služby pridali dátové služby prevádzkovanie káblového internetu. Televízny signál je šírený dvoma systémami - káblovým
distribučným

systémom

KDS

v

lokalitách

mesta

Centrum,

a mikrovlnným distribučným systémom MMDS do okolitých obcí

Štrkovec

a Luhy

do vzdialenosti 12 km

pri priamej viditeľnosti na vysielač. Káblový internet je poskytovaný na území mesta v pevnej
sieti TKR .
Zariadenie hlavnej stanice pre príjem televízneho signálu a internetu je sústredené
vo výškovej budove na Námestí SNP 215/7. Vysielač pre príjem signálu MMDS je umiestnený
na streche výškovej administratívnej budovy na Nitrianskej ceste 503/60.
Činnosť SKR, s. r. o. v roku 2016
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. 2016 bol 3 605 klientov, čo je oproti minulému roku zníženie
o 167 klientov. Základná programová ponuka obsahuje 33 analógových a 30 digitálnych
terestriálnych programov, s výškou mesačného poplatku 4,99 € s DPH. Rozšírená
digitálna ponuka DVB-C obsahuje 47 televíznych staníc za mesačný poplatok 9,96 €
s DPH, vrátane základnej ponuky. Z celkového počtu 3 605 klientov digitálnu ponuku
DVB-C sleduje 150 klientov.
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Systémom MMDS poskytujeme televízny signál v lokalite Partizánske a okolie pre 56
klientov analógovej ponuky, čo je pokles oproti minulému roku o 50 klientov. Pokles bol
spôsobený znížením analógovej ponuky z 8 na 5 programov a v ďalšom roku plánujeme
analógovú ponuku v MMDS úplne zrušiť z dôvodu efektívnejšieho využitia pásma
na rozvoj digitálnej ponuky. Znížením počtu programov sa ponížil aj mesačný poplatok
z 3,25 € na 2,- € mesačne s DPH. V digitálnej ponuke sa počet klientov zvýšil z 318
na 328 klientov. Cena digitálnej ponuky, ktorá obsahuje 47 programov zostala
nezmenená a predstavuje sumu 8,30 € s DPH mesačne.



Káblový internet je možné poskytovať všetkým klientom, ktorí majú zriadenú prípojku
TKR. Pri 24 mesačnej viazanosti poskytujeme aktiváciu bez poplatku a prvý mesiac
zdarma. Inštalácia spočíva vo výmene TV zásuvky za dátovú, dodávky modemu,
v inštalácii a nastavení modemu a wifi routra.
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. K 31. 12. 2016 bol počet užívateľov internetu 228, čo je
zvýšenie oproti minulému o 55 klientov. Z toho program Klasik využívalo 204 klientov
a program Premium 24 klientov.



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 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.
V roku 2016 bolo v rámci modernizácie plánované kódovanie digitálneho systému
a zmena programových balíkov, ktorá sa nakoniec nerealizovala z nasledovných dôvodov.
Začiatkom roku sa na zasadnutiach dozornej rady a orgánov mesta rozhodlo o predaji
spoločnosti z dôvodu, že je nutné spoločnosť kapitalizovať, pokiaľ je v dobrej finančnej kondícii.
Na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva bol schválený odpredaj spoločnosti
a na augustovom zasadnutí podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola zverejnená dňa
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5. 9. 2016. Nakoľko sa ku dňu ukončenia predkladanie návrhov t. j. do 5. 10. 2016, na základe
stanovených kritérií neprihlásil žiadny uchádzač, súťaž bola zrušená.
Na základe týchto skutočností bola zvolaná dozorná rada, na ktorú boli prizvaní aj
ostatní poslanci MsZ, kde bola Ing. Kráľom odprezentovaná vízia spoločnosti na ďalšie obdobie,
na ktorej boli prijaté nasledovné opatrenia, potrebné pre udržanie sa v konkurenčnom prostredí.
V ďalšom období je potrebné technologicky inovovať a modernizovať poskytované služby,
obmedziť analógovú ponuku, zrealizovať kódovanie digitálnej ponuky a pripraviť rozšírenie
digitálnej ponuky formou prémiových balíkov. Pripravujeme skvalitnenie poskytovaných
internetových služieb zvýšením rýchlosti až na 100 Mbit/s.
Vzhľadom k tomu, že koncom roku postupne začala väčšina televíznych staníc šíriť
svoje programy v HD kvalite, bolo potrebné, aby si klienti ktorí prijímali digitálnu DVB-C ponuku
cez SD prijímače a nemajú nový TV prijímač s DVB C tunerom, zabezpečili jeho výmenu za HD
settopbox. Pre väčšiu informovanosť klientov, aby z nich čo najmenej zostalo od 1. 1. 2017 bez
najsledovanejších

slovenských

a českých

programov,

pripravili

sme

v súčinnosti

s Vydavateľstvom Tempo sériu článkov a oznamov v MTP o pripravovanej zmene HD vysielania
na Slovensku.
Zakúpením nových zariadení sa vrátila do skladu prevažná väčšina analógových a SD
digitálnych zariadení, ktoré už neboli schopné prenášať HD kvalitu, boli v užívaní 10 rokov
a nedajú sa už viac použiť. Následne bolo potrebné tieto zariadenia odpísané v roku 2011
v hodnote 181 672,- €, vyradiť z majetku. Nakoľko sa jednalo o elektroodpad, predmetné
zariadenia boli zlikvidované v súlade so zákonom o odpade.
Od 1. 1. 2016 skončila platnosť zmluva so Slovenským ochranným zväzom autorským
(SOZA). K dnešnému dňu nebola podpísaná nová rámcová zmluva medzi SAKT (Slovenská
asociácia káblových telekomunikácii) a SOZA, ktorá mala dohodnúť podmienky pre zmluvy
s káblovými operátormi na ďalšie obdobie. Z informácii o prebiehajúcich rokovaniach zatiaľ
k dohode nedošlo z dôvodu navýšenia návrhu poplatku na 2,5 násobok. Zvažuje sa podanie
žaloby na súd, aby bola súdne určená výška poplatku za autorské práva. Operátorom bolo
doporučené zriadiť bankové účty – depozity, kde sa bude ukladať dohodnutá čiastka
na reportovaného účastníka ročne, v zmysle podmienok zmluvy platnej do konca roku 2015.
Z uvedeného dôvodu máme zriadené v OTP Banke subkonto, kde uvedené prostriedky
posielame do depozitu vždy na konci štvrťroka, v počte aktívnych prípojok k uvedenému
obdobiu.
Zmluva o prevádzkovaní TKR so Stavebným bytovým družstvom Partizánske bola
upravená v auguste 2016 dodatkom č. 5 nasledovne: „Prevádzkovateľ bude v období
od 1. 1. 2017 za užívanie predmetnej veci uhrádzať vlastníkovi na jeho účet 1,- € ročne.“
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Organizačná štruktúra SKR, s.r.o.
SKR, s. r. o. zamestnáva dve pracovníčky na trvalý pracovný pomer a konateľa
spoločnosti na zmluvu o výkone funkcie. Kancelária SKR, ktorá sídli na prízemí budovy MsÚ, sa
koncom roku presťahovala do väčších priestorov v rámci budovy na číslo dverí 18. Obchodná
kancelária zabezpečuje hotovostný styk s klientmi, uzatváranie zmlúv na prevádzkovanie
káblovej televízie a internetu, 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.
Aktíva a pasíva SKR, s.r.o.
Aktíva a pasíva k 31.12.2016
Aktíva
Dlhodobý hmotný majetok
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Nadmerný odpočet DPH
Náklady budúcich období

189 323 €
107 749 €
6 965 €
68 180 €
4 035 €
454 €

Pasíva
Základné imanie
Zákonný rezervný fond
HV minulých rokov
HV rok 2016 po zdanení
Záväzky

189 323 €
116 179 €
5 601 €
-29 031 €
13 388 €
83 186 €

Súhrnné zhodnotenie výsledkov hospodárenia SKR, s.r.o.
SKR, s. r. o. dosiahla za rok 2016 výnosy vo výške 250 638,- €, ktoré boli zvýšené oproti
minulému roku o 2 175,- €. Tvorené boli z predaja služieb, t. j. z mesačných poplatkov
za prevádzkovanie KDS, MMDS a internetu, zo znovupripojení TKR, z aktivačných poplatkov
za digitálne dekodéry, z predaja routrov na internet, HD boxov a z poplatkov za upomienky.

r. 2015
VÝNOSY
z predaja služieb KDS (prevádzkovanie, pripájanie
TKR)
z predaja služieb MMDS (prevádzkovanie, aktivácie)
Predaný tovar – routre, set top boxy
ost. výnosy z hosp. činnosti, upomienky, úroky
tržby z internetu, aktiv. poplatky
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r. 2016

248 463 €
204 550 €

250 638 €
192 360 €

32 342 €
1 117 €
623 €
9 831 €

33 384 €
4 321 €
391 €
20 182 €

Náklady spoločnosti boli tvorené vo výške 233 290,- €, čo je zníženie oproti minulému roku
o 4 008,- €. Hlavné nákladové položky sú vysielateľské poplatky, opravy a údržba,
odpisy DHM, prenájom TKR a nebytových priestorov. Zníženie nákladov je spôsobené nižšími
poplatkami vysielateľom, z dôvodu poklesu počtu klientov pre televíznu službu. Zároveň boli
zvýšené náklady na nákup HD settopboxov, ktoré boli klientom účtované formou navýšenia
mesačného poplatku na 24 mesiacov a koncom roku sme zmenili stratégiu použitia settopboxov
u zákazníkov a tieto sú predávané ako tovar.
Hospodársky výsledok pred zdanením je zisk vo výške 17 348,- €. Daňový základ
po zúčtovaní pripočítateľných a odpočítateľných položiek činí sumu 21 271,- €. Po odpočítaní
daňovej straty z minulých rokov je daňový základ znížený na 17 999,- €, z ktorého bola
vypočítaná 22% daň vo výške 3 959,86 €. Nakoľko v roku 2016 nám nevznikla podmienka
platenia preddavkov, daň bola uhradená v plnej výške 3 959,86 €.
Hospodársky výsledok po zdanení vo výške 13 388,49 € bude zúčtovaný na neuhradenú stratu
minulých rokov v zmysle platných postupov účtovania.

NÁKLADY
spotreba materiálu - náhradné diely
kancelárske potreby
drobný DHM do OC 1700,- €/ks
tech. zhodnotenie DHM do 1 700,- €
modemy, routre, dekodéry
rôzne, režijný materiál
spotreba elektrickej energie
spotreba tepla a TUV
opravy a údržba KDS a MMDS
cestovné
licenčné a vysielateľské poplatky
telefón
poštovné
drobný nehmotný majetok
nájom NP, HS, rozvody TKR
prenáj. optickej trasy, konektivita
tech. podpora Hyperion, Roton, licencie
znovupripojenia TKR
zriadenie prípojok internetu
programátorské služby (servis SW)
reklama
stavebné montážne práce na TKR, HS
rôzne služby (školenia, semináre, prepravné, repre)
mzdové náklady

6

r. 2015

r. 2016

237 298 €
1 336 €
496 €
157 €
150 €
2 858 €
87 €
11 703 €
1 055 €
44 164 €
72 €
85 123 €
451 €
867 €
274 €
16 555 €
4 419 €
2 598 €
961 €
1 560 €
243 €
848 €
1 052 €
643 €
22 539 €

233 290 €
2 193 €
429 €
785 €
780 €
13 053 €
34 €
10 750 €
1 209 €
44 043 €
86 €
64 798 €
464 €
1 163 €
274 €
16 555 €
5 119 €
2 490 €
767 €
1 230 €
202 €
150 €
1 526 €
642 €
23 779 €

zákonné sociálne poistenie
zákonné soc. náklady (tvorba soc. fondu, strava)
odpisy DHM
kurzové straty
bankové poplatky
odpis pohľadávok
dane a poplatky, kolky. ost. nákl.

7 703 €
1 294 €
24 740 €
71 €
2 502 €
679 €
98 €

7 984 €
1 323 €
28 940 €
54 €
2 254 €
43 €
171 €

Účtovná závierka našej spoločnosti nepodlieha auditu, nakoľko nenapĺňame podmienku
§ 19 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.
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