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UZNESENIE MsR č. 2- ....../2020 
 

Mestská rada v Pezinku, 

 

odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku,  

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g/ a ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 24 odst. 1 zákona 

č.523/20045 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

 

 

z o b r a ť    n a   v e d o m i e 

 

informáciu o hospodárení príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb  

za I. polrok 2020  v predloženom znení, t.j. 

            

hlavná činnosť:  

príjmy vo výške   336 949,88 €, t.j.  44,46 %,  

z toho príspevok vo výške  268 331,00€,t.j.  56,07%                              

                                                                                    

výdavky vo výške    299 219,95 € , t.j. 39,48 %  

 

podnikateľská činnosť:  

príjmy vo výške    42 515,32 €, t.j.   48,49 %  

výdavky vo výške   38 363,74 €, t.j.   43,75 % 

 

 

 

 

(a) bez pripomienok 

 

(b) s týmito pripomienkami 

 
 

 



Mestský podnik služieb 
príspevková organizácia Mesta Pezinok 

Trnavská 10, 902 01 Pezinok 
 

Komentár k hospodáreniu  

za I. polrok  2020 
 

         

 

 

Mestský podnik služieb je príspevková organizácia, ktorá na základe 

Zriaďovacej listiny vykonáva svoju činnosť  na objektoch Mesta Pezinok 

zverených do správy: areál MPS na Trnavskej ceste, Krytá plaváreň, Letné Kúpalisko, 

areál TSA na Fajgalskej ceste, Mestské nájomné byty (Zumberská1, Silvánová 7-21, Orešie 

34, Za hradbami 1), areál Zámockého parku, Kameňolomu, Futbalového štadiónu, 

Výmenníkové stanice a pohrebiská v Pezinku, Grinave a na Cajle. 

Ďalej zabezpečuje údržbu mestských MŠ a ZŠ, mestských objektov na Kollárovej ul. 1 a 1/A, 

Stará radnica, objekty na Rad. nám.7 a 9 a ostatné mestské objekty. Vykonáva tiež rozvoz 

stravy pre dôchodcov a dovoz časopisu Pezinčan z tlačiarne. 

 

V zmysle §24 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v súlade 

so Zásadami finančného hospodárenia Mesta Pezinok, MPS vrátilo v marci 2020 nevyčerpaný 

príspevok v sume 431,73€ na účet Mesta.  

 

Príspevková organizácia je povinná dosahovať príjmy určené svojím rozpočtom. Môže 

vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre 

ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú 

činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Príjmy a výdavky na túto činnosť sa rozpočtujú 

a sledujú  na samostatnom účte. 

 

Celkové plnenie rozpočtu: 

 
hlavná činnosť: príjem = 336 949,88 €    44,46 %  z toho príspevok = 268 331,-€  56,07%                              

                                                                                   (v júny sme dostali príspevok aj za júl) 

                           výdaj  = 299 219,95 €     39,48 %  

 

podnikateľská činnosť: príjem = 42 515,32 €   48,49 %  

                                         výdaj  = 38 363,74 €   43,75 % 

 

Uznesením MsZ č.1-58/2020 zo dňa 25.06.2020 nám bol RO2 navýšený príspevok v  

sume 18 250,- na nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre Mesto v súvislosti s 

COVID-19. 

 

Podnik hospodáril počas prvého polroka 2020 v súlade so schváleným rozpočtom. Vzhľadom 

na výpadok vlastných príjmov v dôsledku obmedzení v súvislosti s COVID-19 sme znížili 

výdavky na najnevyhnutnejšie. 

 



Z príspevku mesta vo výške 268 331€  bolo 132 187,35€ použitých na prevádzku športovísk, 

parku, cintorínov a správu mestských bytov. Menšia časť príspevku 98 143,72 € bola použitá 

na ostatné práce ktoré MPS (prevažne údržba) vykonáva pre mesto a mestské organizácie 

(opravy, maľovanie, sťahovanie, zeleň v mestských areáloch, zimná údržba, príprava volieb, 

doprava, verejné podujatia, rozvoz jedál pre seniorov, atď.) 

 

 

 

Výdavky 
 

Vlastné príjmy 
Rozdiel (hradený z 
príspevku mesta) 

Plaváreň 91 715,67 40 882,57 -50 833,10 

Kúpalisko 3 583,27 953,8 -2 629,47 

Štadión 12 037,90 2 169,60 -9 868,30 

Cintoríny 20 771,78 7 070,57 -13 701,21 

Park 4 889,06 0 -4 889,06 

Kameňolom 5 275,97 6 125,66 849,69 

Byty nájomné 3 755,70 0 -3 755,70 

Údržba 107 126,95 

 

8 713,23 
 

-98 413,72 

Správa 50 063,65 2 703,45 -47 360,20 

Spolu  299 219,95 68 618,88 -230 601,07 
 

 

V Pezinku dňa : 04.09.2020 

 

                         

 

 

 

 

                                                                                         RNDr. Dušan Chudý 

                                                                                                riaditeľ MPS 






