Informatívna správa
o fungovaní spoločnosti VPS Snina, s.r.o. v rokoch 2008 - 2001

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 229/2007 z 13.12.2007 bola zrušená rozpočtová
organizácia Verejnoprospešné služby mesta Snina.
Zakladateľskou listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 17.12.2007
bola založená spoločnosť Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o..
Spoločnosť začala oficiálne vyvíjať svoju činnosť 31.12.2007. Výška základného imania bola
zakladateľom, mestom Snina, stanovená v hodnote 162 019,51 EUR.
2008:
Bola ustanovená nová organizačná štruktúra (príloha č. 1).
V danom roku boli dosiahnuté výnosy 1 673 471,- €, náklady vo výške 1 657 704,- €. Bol
dosiahnutý kladný hospodársky výsledok 14 439,- €.
Rozhodujúcimi položkami v oblasti výnosov boli:
- práce vykonané na základ Zmlúv o poskytovaní služieb (ZoPS)
- vlastné zákazky
- rekonštrukcie chodníkov pre mesto Snina (14 úsekov o výmere 4517 m 2)
- ostatné zákazky pre mesto Snina (autobusové čakárne, odst. plochy – 11ks o výmere
1648 m 2)
Finančné vyhodnotenie činnosti sú uvedené v prílohe č. 2.
Vzhľadom na úroveň finančných prostriedkov, ktorými spoločnosť v danom roku hospodárila, sme
mohli realizovať nákup investícií ako aj opravy prenajatého majetku.
Rozhodujúce investície:
- čerpadlo na spätný rozstrek skládkovej vody z retenčnej nádrže do skládky (oživenie
nefunkčného systému
- sporák do kuchyne
- drezové umývadlo s príslušenstvom
- kamerový systém
- elektrický rozvádza (pre potreby kultúrnych akcií mesta Snina).
Opravy prenajatého majetku:
- opravy prevodovky RENAULT SV 772 AC
- regulácia ústredného kúrenia v administratívnej budove
- reinštalácia kotla pre lokálne vykurovanie (zo skleníka do kotolne)
- opravy prístupovej cesty na skládku
- motorická inštalácia a zriadenie stanoviska umývania áut na ČOV
- rekonštrukcia podlahy v ženskej časti
- zriadenie oddychovej miestnosti v separačnej hale
- rekonštrukcia podlahy v separačnej hale č. 2
- rekonštrukcia klubovne v Mestskej športovej hale.
Za rozhodujúce považujeme sfunkčnenie systému spätného rozstreku skládkových vôd
(úspora 40 tis. €).Taktiež podstatné údržbárske zásahy verejného osvetlenia – rekonštrukcia
obvodov okolo kruhového objazdu, spojazdnenie osvetlenia malého Vihorlatského parku
montáž rozperiek vzdušného vedenia NN rozvodov.
Na nájom sme zaplatili mestu Snina 188 302,- €.
Priemerný počet pracovníkov bol 102 (viď. príloha č. 3).
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2009:
V tomto roku boli dosiahnuté výnosy vo výške 1 592 157,- €, náklady boli vo výške
1 586 051,- €. Dosiahnutý hospodársky výsledok po zdanení bol + 4 763,- € (viď. Príloha č. 4).
Rozhodujúcimi položkami v oblasti výnosov boli:
- ZoPS (indexom 0,9 oproti r. 2008)
- rekonštrukcie chodníkov pre mesto Snina (indexom 1,29 oproti r. 2008)
- vlastné zákazky (indexom 0,82 oproti r. 2008)
- ostatné zákazky pre mesto Snina (indexom 0,89 oproti r. 2008).
V oblasti nákupu investícií sme realizovali nákup kosačky CROSSJET AC 23 P.
Taktiež sme realizovali nákup dlhodobého drobného majetku, z ktorého boli rozhodujúce:
- vibračná doska HULK
- vibračná doska RP
- krovinorez STIHL
- píla STIHL
- nožnice na živý plot
- prídavné zariadenie na malotraktor 82530 (pluh, násypník).
V oblasti opráv prenajatého majetku sme zrealizovali:
- vyregulovanie ústredného kúrenia s protimrazovým systémom.
Na nájomnom sme zaplatili mestu Snina 170 462,- €.
Priemerný počet pracovníkov bol 103.
Za rozhodujúce považujeme splnenie záväzku voči Recyklačnému fondu a spustenie
prevádzky nového cintorína, ako aj spustenie do prevádzky systém WIN City cintorín (na
sledovanie evidencie hrobových miest).
2010:
V roku 2010 sme dosiahli výnosy 1 370 060,- €, náklady boli vo výške 1 369 410,- €, takže
výsledok hospodárenia bol + 650,- € (viď. príloha č. 5).
Rozhodujúcimi položkami v oblasti výnosov boli:
- ZoPS (indexom 0,7 oproti roku 2008)
- vlastné zákazky (indexom 1,56 oproti roku 2008) – hlavne zákazky pri:
- rekonštrukcii rozvodov tepla na Sídl. I
- rekonštrukcii ZŠ Budovateľská
- rekonštrukcii Námestia CENTRUM
- ostatné zákazky od mesta Snina (indexom 0,91 oproti roku 2008) – hlavne zákazka
rekonštrukcia suterénnych priestorov Starej polikliniky)
- rekonštrukcia chodníkov v meste Snina (indexom 0,12 oproti roku 2008 – v tomto roku
bola realizátorom rekonštrukcie chodníkov súkromná firma ; naša spoločnosť realizovala
len chodník na Ul. Študentskej – pri „Družbe“, ktorý priamo súvisel s rekonštrukciou
tepelných rozvodov ).
V oblasti nákupu investícií bola rozhodujúcou položkou u dlhodobého majetku – nákup
ramenového nakladača MERCEDES - BENZ a dochádzkového systému.
Nákup drobného dlhodobého majetku, ako aj opravy prenajatého majetku išli v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi výrazne smerom dole vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov.
Za zmienku stojí zriadenie rozvodov počítačových sieti (dátový kábel ...) v budove nového cintorína
a ich prepojenie s administratívnou budovou VPS Snina, s.r.o..
Na nájomnom sme zaplatili mestu Snina 160 571,- €.
Priemerný počet pracovníkov klesol na 86.
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V roku 2010 spoločnosť už fungovala v novej organizačnej štruktúre (bez Prevádzky
športových a rekreačných zariadení – viď. príloha č. 6).
2011:
V roku 2011 sme dosiahli výnosy vo výške 1 389 795,. €, náklady boli vo výške 1 448 135,-€,
Takže spoločnosť zakončila rok so stratou 58 340,- € (viď. príloha č. 7).
Rozhodujúcimi položkami v oblasti výnosov boli:
- ZoPS (indexom 0,69 oproti roku 2008)
- vlastné zákazky (indexom 1,68 oproti roku 2008) – išlo hlavne o zákazky pre:
- rekonštrukcia námestia Centrum.
- rekonštrukcia rozvodov VO Ubľa
- rekonštrukcia el. rozvodov MŠ Dlhé n/Cir.
- KOVOVÝROBA
- výroba panelov do hrobiek Nového cintorína
- ostatné zákazky od mesta Snina (indexom 0,74 oproti roku 2008)
- rekonštrukcia chodníkov v meste Snina – Ul. Sládkovičova (indexom 0,41 oproti r. 2008).
V oblasti investícií za zmienku stojí výdajný stojan PHM (pôvodný bol technicky a morálne
zastaraly. U drobného majetku boli rozhodujúce nákupy soffwaru MS Oficce 2007 Basic a ESET
NOD 32 , ako aj software GORDIC – elektronizácia technických služieb – pre podrobné sledovanie
činnosti v rámci ZoPS (príloha č. 8).
Priemerný počet pracovníkov zostal 86.
Za rozhodujúce v tomto roku považujeme nárast činností v oblasti starostlivosti o verejnú
zeleň (kruhový objazd, nová zeleň na námestí), ako aj v oblasti nakladania s odpadmi (zber
BRO) bez vplyvu na rast výnosov (príloha č. 9).
ZÁVER
Z uvedeného vyplýva, že výkony, ktoré si mesto Snina v našej spoločnosti objednalo
v období rokov 2008 až 2011 sa stále znižujú. Sú dokonca nižšie ako rozpočty, s ktorými pracovali
bývalé VPS mesta Snina v rokoch 2005 – 2007 (viď. príloha č. 10). Dostávame sa na úroveň, ktorá
nie že bráni rozvoju spoločnosti, ale priam ohrozuje jej existenciu (príloha č. 11).
Úroveň finančných prostriedkov, ktoré mesto Snina vyčlenilo v rokoch 2008 – 2011 na ZoPS je
jednoznačne nepostačujúca. V rokoch 2008 – 2010 sme tieto činnosti dotovali z rekonštrukcií
chodníkov, ostatných zákaziek pre mesto Snina, ako aj zo zákaziek pre externých odberateľov.
V roku 2011 však objednávky od mesta Snina išli dramaticky dole, náklady hlavne na spomínanú
starostlivosť o zeleň a zber BRO stúpli, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo v zápornom
hospodárskom výsledku.
Z pohľadu VPS Snina, s.r.o., keď mesto Snina neuvažuje so zvyšovaním miestnych daní
a poplatkov (vzhľadom na finančnú situáciu obyvateľov), je treba pokračovať v nepriamej dotácií
týchto činností cez zadávanie zákaziek z rozpočtu mesta (v roku 2012 je v rozpočte schválené
osvetlenie Topoľovej aleje a rekonštrukcie verejného osvetlenia), alebo v znižovaní nákladov
spoločnosti VPS Snina, s.r.o. prepúšťaním pracovníkov zo súčasných 78 na 60 (vzhľadom na
platovú úroveň pracovníkov VPS (príloha č. 12) nie veľmi šťastné riešenie), alebo znižovaním
stavov cez prirodzené odchody a odpustením nájmu pre rok 2012.
V Snine, dňa 03.02.2012
Spracoval: Ing. Ján A l u š í k
konateľ spoločnosti
3

