Správa o výsledku prešetrenia zmluvy o podmienkach užívania
multifunkčnej telocvične č. 315/2012 zo dňa 21. 5. 2012.
Na zasadnutí MZ dňa 27. 2. 2014 bol poslancom MZ Bc. Ivanom Khunom MA podaný
podnet na prešetrenie zmluvy o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične č. 315/2012
zo dňa 21. 5. 2012 a to tak nákladovú časť, ako aj príjmovú časť.
Podľa zmluvy o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične sa do nákladov spojených
s využívaním multifunkčnej telocvične zahrňujú:
- plyn, elektrická energia, vodné a stočné, poistné, internet, telefón, čistiace a hygienické
prostriedky, mzdové a odvodové povinnosti ( 4 zamestnanci/, revízie a odborné prehliadky.
Pokladom pre výpočet nákladov sú mesačné zálohové faktúry dodávateľov tovarov a služieb
na príslušný rok a oznámenie správcu o výške mzdových povinností. Správca haly sa
zaväzuje doručiť mestu rozpis mesačných zálohových platieb dodávateľov služieb najneskôr
do 31. 12. príslušného roka.
Preddavky na služby spojené s užívaním multifunkčnej telocvične a tovary sa mesto zaväzuje
uhrádzať za príslušný štvrťrok vždy k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka a to na základe
faktúry vystavenej správcom vo výške 25% predpokladaných nákladov pripadajúcich na
spoluvlastnícky podiel, ktorá bude mestu doručená najneskôr 30 dní pred uplynutím
splatnosti.
Správca vyúčtuje poskytnuté preddavky a skutočné náklady mesta podľa bodu 4 článku VI.
Najneskôr do 31. 1. bežného roka, na základe vyúčtovania dodávateľov služieb a tovarov.
Podkladom pre výpočet nákladov spojených s užívaním multifunkčnej telocvične za
kalendárny rok 2011 bude vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním multifunkčnej
telocvične. Mesto uhradí tieto náklady po vzájomnej dohode zmluvných strán.
Príjmy z nájomného za príslušný rok budú správcom vyúčtované v lehote do 31. 1.
príslušného roka a oznámené mestu. Správca po potvrdení správnosti a úplnosti oznámia
povereným zamestnancom mesta započíta príjmy z prenájmu telocvične do preddavku na
prvý štvrťrok nasledujúceho kalendárneho roka. Príjmy budú zúčtované až po zohľadnení
aktuálneho pomeru využívania multifunkčnej telocvične v príslušnom kalendárnom roku /
v roku 2012 je to týždenne 22 hodín gymnázium, 36 hodín mesto/ a budú v nich započítané aj
náklady na ďalšie hodiny nad rámec, počas ktorých využívalo multifunkčnú telocvičňu mesto
/basketbalové zápasy priemerne 12 hodín/mesiac.
Prehľad vystavených faktúr od správcu za obdobie rokov 2012 – 2013
Faktúra zo dňa

Celková suma

Príjmy podľa podielu mesta 36%

10. 9. 2012

18 014,92 €

za rok 2011

216 €

11. 9. 2012

6 278,29 € I. polrok 2012

684 €

29. 11. 2012

3 343,12 € 3. štvrťrok 2012

29. 7. 2013

4 239,12 € za 2. štvrť. 2013

34,56
1 674 € vrátená na prepracovanie

20. 9. 2013

3 974,27 € za 4. štvrťrok 2012

19. 10. 2013
4 304,61 € za 3. štvrťrok 2013
Uznané náklady za roky 2012 – 2013 spolu: 36 610,6 €
Príjmy za roky 2012 – 2013 spolu: 934,56 €

vrátená na prepracovanie

Na zasadnutie MZ dňa 24. 4. 2014 bola predložená správa o plnení zmluvy
o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične č. 315/2012 zo dňa 21. 5. 2012. Poslanec
Bc. Ivan Kuhn MA žiadal o podrobnejšie informácie ohľadom využívania telocvične, kto ju
užíva bezodplatne a z akého dôvodu.
Riaditeľ gymnázia bol požiadaný o podanie uvedených informácií. Správa o využívaní
telocvične bola zaslaná dňa 18. 6. 2014 a prikladám ju v prílohe.

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika
Pavol Jozef Šafárik Gimnázium
Akademika Hronca 1, 048 01 R o ž ň a v a
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mesto Rožňava
JUDr. Katarína Balážová
048 01 Rožňava

V e c : Využitie multifunkčnej telocvične – správa.
Na základe Vášho vyžiadania Vám predkladáme správu o príjmoch za multifunkčnú telocvičňu
v roku 2013 :
Príjmy :
Názov firmy
1. Agrotrade Group
2. VVS Rožňava
3. Agrotrade Group
4. KGB Rožňava
spolu

akcia
športové podujatie
športové podujatie
Deň detí
bedminton

dátum konania
22.3.2013
19.4.2013
6.- 8.6.2013
1.8.2013-30.6.2014

suma
1 000.- €
282.- €
1 000.- €
3 003.- €
5 285.- €

Multifunkčnú telocvičňu využívajú aj mestské basketbalové družstvá MBK Región Rožňava
a ŠPD Rožňava a futbalové družstvo MFK Rožňava. Tieto kluby využívajú telocvičňu bezodplatne počas
celého roka na základe zmluvy zo dňa 21.5.2012 v podiele 50% Mesto Rožňava a 50 % Gymnázium .
Faktúry vystavené pre Mesto Rožňava sú na základe zmluvy zo dňa 21.5.2012 čl. VII. bod 8
v podiele 36% mesto – 64 % Gymnázium a sú v nich započítané aj náklady za ďalšie hodiny nad rámec,
počas ktorých využívalo multifunkčnú telocvičňu mesto.
Ďalšie informácie ohľadne využitia MT Vám poskytneme podľa čl. VII bod 9 Zmluvy
o podmienkach využívania multifunkčnej telocvične .
S úctou

Mgr. Jozef Matis
riaditeľ školy

Prílohy : rozpis využitia MT

