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I. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ŠTÁTNEHO PODNIKU
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov štátneho podniku:

Hydromeliorácie, štátny podnik

Skratka štátneho podniku:

HM, š.p.

Právna forma:

štátny

podnik

na

uspokojovanie

verejnoprospešných

záujmov

Sídlo štátneho podniku:

Vrakunská 29, Bratislava 211

PSČ:

825 63

Číselná kodifikácia:



IČO (identifikačné číslo organizácie)



DIČ (daňové identifikačné číslo)



IČ DPH (identifikačné číslo organizácie pre DPH)



OKEČ (odvetvová klasifikácia ekonomických činností)



Správne územie

35 860 839
2021730073
SK 2021730073
7 00000
Slovenská republika

Bankové spojenie:

Dexia banka Slovensko a.s., regionálna pobočka Bratislava

Číslo účtu:

4854090001/5600

Zakladateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Pš,
vložka 425/B
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2. VZNIK A POSLANIE ŠTÁTNEHO PODNIKU
Hydromeliorácie,

štátny

podnik

bol

založený

zakladacou

listinou

číslo

2019/03-420/117 zo dňa 11. marca 2003 v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 111/1990 Zb., o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Štátny podnik bol založený
na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov, má celoslovenskú pôsobnosť a jeho
základným poslaním je vykonávanie verejnoprospešných činností v oblasti správy
a prevádzky hlavných melioračných zariadení.
Hydromeliorácie, š.p. vznikol 1. júla 2003 z majetkovej podstaty odštepného závodu
Hydromeliorácie, vyčlenením zo Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Banská
Štiavnica, ktorý prešiel do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR.
Hydromeliorácie, š.p. spravuje štátny majetok zložený z majetku hlavných
závlahových a hlavných odvodňovacích zariadení (HZZ a HOZ).

3. PREDMET ČINNOSTI
Hlavným predmetom činnosti štátneho podniku je zabezpečovanie správy a prevádzky
hlavných

melioračných

zariadení

v oblasti

závlahových

a odvodňovacích

zariadení

a udržiavanie ich vo funkcieschopnom stave. Štátny podnik zabezpečuje aj ostatné činnosti,
ktoré súvisia s hlavnou činnosťou, a to predovšetkým:
a) investičná činnosť hlavných závlahových a odvodňovacích zariadení;
b) opravy, údržbu, prevádzku a prenájom hlavných melioračných zariadení;
c) prevádzkovanie informačných systémov, automatizované spracovanie údajov;
d) plní ďalšie úlohy vyplývajúce pre štátny podnik z vodného zákona a súvisiacich
predpisov ako aj inej platnej legislatívy;
e) vykonáva aj ostatné pomocné a vedľajšie činnosti v takom rozsahu, aby nebolo
narušené plnenie hlavného predmetu činnosti.

4. ŠTATUTÁRNY ORGÁN
Riaditeľ: Ing. Pavel Halmo
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5. MATERIÁLNO TECHNICKÁ ZÁKLADŇA ŠTÁTNEHO PODNIKU
V roku 2008 štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. Bratislava zabezpečoval správu
a prevádzku majetku štátu v nasledovnej štruktúre:

Ukazovateľ

Merná jednotka

Rozsah

Výmera závlah
Čerpacie stanice závlahové

ha
počet

321 294
487

Čerpacie stanice odvodňovacie
Dĺžka odvodňovacích kanálov
Dĺžka závlahových kanálov
Dĺžka závlahovej rúrovej siete

počet
km
km
km

24
5 844
275
9 499

6. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE
Majetok štátu v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, š.p.
Merná

Hodnota v roku

Hodnota v roku

jednotka

2007

2008

Spolu majetok

tis. Sk

3 573 894

3 360 102

Dlhodobý hmotný majetok

tis. Sk

3 565 909

3 318 276

Dlhodobý nehmotný majetok

tis. Sk

182

142

Obežný majetok

tis. Sk

7 635

41 412

krátkodobé pohľadávky

tis. Sk

1 123

1 293

Ostatný majetok

tis. Sk

168

272

Vlastné imanie a záväzky

tis. Sk

3 573 894

3 360 102

Vlastné imanie

tis. Sk

3 288 322

3 045 515

základné imanie

tis. Sk

3 356 836

3 088 096

Kapitálové fondy

tis. Sk

200 351

200 351

Záväzky

tis. Sk

120 632

141 485

Ostatné pasíva

tis. Sk

164 940

173 102

Ukazovateľ

v tom:

v tom:
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II. ČINNOSŤ ŠTÁTNEHO PODNIKU V ROKU 2008
1. SPRÁVA A PREVÁDZKA HYDROMELIORAČNÝCH ZARIADENÍ
V roku 2008 – rovnako ako v roku 2007 bola správa a prevádzka hydromelioračného
majetku určovaná rozhodnutím zakladateľa obsiahnutom v dokumente „Závery z rokovania
pracovnej porady ministra o vecnej a časovej postupnosti riešenia zmeny správy
a využívania hlavných melioračných zariadení vo vlastníctve štátu a na vyčlenenie
výskumno-vývojovej zložky zo š. p. Hydromeliorácie“ z rokovania 3. porady vedenia
ministerstva zo dňa 20. februára 2007, ktorého sa zúčastnili zástupcovia MP SR, HM, š. p.,
SPF, VÚPOP a SPPK (príloha č. II/1 - 1 tejto Výročnej správy), ktoré bolo potvrdené
na spoločnom rokovaní zástupcov nájomcov a užívateľov závlahových sústav, pracovníkov
MP SR a štátneho podniku Hydromeliorácie dňa 27. februára 2008 a na ktorom boli
nájomcovia technicko-prevádzkových celkov hlavných závlahových zariadení (TPC HZZ)
informovaní o východiskových podmienkach pre rok 2008:
 Využívanie – prevádzkovanie závlah výlučne formou prenájmu;
 Nájomné – 1,- Sk za 1 ha vybudovanej výmery závlah za rok;
 Prevádzka spoločných a špeciálnych objektov hradená z dotačných prostriedkov;
 Dotačné prostriedky na zabezpečenie funkčnosti a prevádzkyschopnosti závlah
v zmysle Výnosu MP SR č. 3703/2005-100 vo výške 16,6 mil. z celkove poskytnutých
18,0 mil. Sk.
Rozsah prenajatých závlah sa v priebehu roka 2008 stabilizoval približne na úrovni
roka 2007 a k 31.12. bol nasledovný:
Rajón:

výmera:

Záhorie

12 534 ha

15

Podunajsko

62 304 ha

72

Dolné Považie

63 347 ha

57

Horné Považie

36 264 ha

36

Ponitrie

10 030 ha

24

Pohronie a Poiplie

23 491 ha

27

Bodrog a Hornád

17 466 ha

14

225 436 ha

245

spolu:

počet ČS:

Podrobný zoznam nájomcov je uvedený v prílohe č. II/1 – 2 – „Zoznam nájomcov
TPC HZZ v roku 2008“
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Dotačné prostriedky – ich výška a použitie v roku 2008 boli určené na základe
„Projektu plánovanej údržby a opráv hydromelioračného majetku a reálneho odhadu nákladov
na odstraňovanie havárií na hydromelioračnom majetku“ spracovaného štátnym podnikom
a predloženého dňa 26.02.2008 na odsúhlasenie, ku ktorému došlo dňa 04.04.2008 ako
vyplýva z Oznámenia č. 1/2008-510 zo dňa 14.04.2008. Následne 15. 04. 2008 bola
uzatvorená „Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2008-HMZ uzatvorená podľa Výnosu
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 3703/2005-100 zo 7.decembra 2005
o poskytovaní dotácií na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných
častí hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu“, ktorá určuje spôsob poskytovania
dotácie nasledovne:

do 30.júna 2008

9 000 000,- Sk

do 30.septembra 2008

4 500 000,- Sk

do 31.októbra 2008

4 500 000,- Sk

spolu:

18 000 000,- Sk

Celková dotácia v zmysle Výnosu MP SR č. 3703/2005-100 schválená vo výške 18
mil. Sk bez DPH oproti požadovaným 36 mil. Sk bola v súlade so schváleným projektom
rozdelená do štyroch hlavných oblastí podľa účelu:
•

Na prípravu prenajatých TPC HZZ na zavlažovanie, t.j. na uvedenie závlahových
čerpacích staníc a rúrových sietí do funkčného a prevádzkyschopného stavu
sa predpokladalo použiť

•

Na

sfunkčnenie

a špeciálnych

8,4 mil. Sk bez DPH

a uvedenie

objektov,

t.j.

do

prevádzkyschopného

závlahových

stavu

privádzačov

s

spoločných
odbernými

a manipulačnými objektmi, podávacích čerpacích staníc, vedení a rozvodní veľmi
vysokého napätia (VVN) bolo vyčlenených spolu
•

Na zachovanie majetku, spotrebu elektriny na neprenajatých závlahových ČS,
odstraňovanie

havarijných

stavov

na neprenajatých závlahových stavbách
•

5,9 mil. Sk bez DPH

a následkov

škodových

udalostí

2,3 mil. Sk bez DPH

Na sfunkčnenie a uvedenie do prevádzkyschopného stavu odvodňovacích
čerpacích staníc zapojených do protipovodňovej ochrany, vrátane spotreby
elektriny

1,4 mil. Sk bez DPH
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Ich použitie v súlade so schváleným projektom je podrobne uvedené v prílohe č. II/1 – 3
– „Použitie dotačných prostriedkov v roku 2008“.
V položke 3.03 sú uvedené skutočné náklady na sfunkčnenie prenajatých závlahových
systémov poskytnuté nájomcom, ktorí splnili vopred stanovené podmienky, v celkovej sume
8 789 967,00 Sk bez DPH.
Podmienkami pre poskytnutie dotácie boli:
•

predloženie plánu zavlažovania;

•

predloženie kalkulácie nákladov potrebných na sfunkčnenie a uvedenie do
prevádzkyschopného stavu závlahovej čerpacej stanice a rúrovej siete na
pozemkoch s predpokladaným odberom závlahovej vody;

•

preukázanie pripravenosti závlahového systému dodávkou závlahovej vody,
resp. zavodnenie závlahového systému odôvodnené uzatvorením zmlúv na
dodávku závlahovej vody.

Na zabezpečenie prevádzky spoločných a špeciálnych objektov bolo uzatvorených 20
zmlúv v celkovom finančnom objeme 5 906 855,00 Sk bez DPH (položka plánu 3.10).
Podrobný prehľad zmlúv a príslušných nákladov je v prílohe č. II/1 – 4 – „Zoznam
zmlúv na prevádzku spoločných a špeciálnych objektov v roku 2008“
Pretrvávajúcim problémom je ochrana majetku a starostlivosť o hydromelioračný
majetok, ktorý je predmetom nájomných zmlúv – ale najmä o neprenajaté závlahové čerpacie
stanice a nadzemné časti rúrových sietí, ktoré sú neustále poškodzované krádežami
a vandalizmom. K 31.12.2008 evidujeme 129 prípadov škodových udalostí – z toho 109
v dôsledku krádeží s vyčíslenou škodou takmer 38,1 mil. Sk, pričom náklady na opätovné
uzatváranie objektov čerpacích staníc a sanáciu havarijných stavov na poškodenom
hydromelioračnom majetku predstavujú 569,7 tis. Sk bez DPH.
Podrobnejší prehľad škodových udalostí je uvedený v prílohe č. II/1 – 5 – „Škody
na majetku HMZ za rok 2008.“
Starostlivosť o hlavné odvodňovacie zariadenia (HOZ) – odvodňovacie kanály
a odvodňovacie čerpacie stanice (OČS) bola v roku 2008 vzhľadom na pridelené dotačné
prostriedky minimalizovaná iba na zabezpečenie prevádzky OČS (doteraz funkčných), ktoré
sú zapojené do protipovodňovej ochrany za účelom odčerpávania vnútorných vôd
z chránených území pri povodňových stavoch na niektorých tokoch (Ipeľ, Laborec, Uh). Za
účelom zabezpečenia prevádzkovej pohotovosti týchto OČS bolo ponechaných v platnosti 5
zmlúv zahŕňajúcich 13 OČS s celkovým nákladom 1 400 000,- Sk bez DPH. Skutočné
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náklady na dosiahli hodnotu 1 649 570,- Sk bez DPH, z toho na zabezpečenie pohotovostného
stavu 1 125 149,- Sk, na opravy 128 575,- Sk a na elektrinu 395 846,- Sk
Súčasný spôsob financovania nám neumožňuje vykonávať údržbu odvodňovacích
kanálov dokonca ani v prípadoch, ak nám opatrenia na odstránenie havarijných stavov na
odvodňovacích kanáloch nariaďujú rozhodnutia štátnej vodnej správy. Na štátnom podniku
evidujeme k dnešnému dňu 9 rozhodnutí k odvodňovacím kanálom v celkovej dĺžke
29,218 km, ktoré neboli splnené resp. boli splnené len čiastočne. Orientačná cena
za vykonanie nápravných opatrení predstavuje rádovo 30 mil. Sk.

Odbery závlahovej vody v roku 2008 sú ovplyvnené početnými zrážkami v priebehu
vegetačného obdobia, ktoré nenútia agropodnikateľov využívať závlahové systémy. Prehľad
odberov závlahovej vody k 31.12. 2008 je uvedený v prílohe č. II/1 – 6 – „Prehľad odberov
závlahovej vody v roku 2008 podľa nájomcov“ a vybrané odbery sú graficky znázornené
v prílohách č. II/1 – 7 a II/1 – 8.

Odbery závlahovej vody v roku 2008 podľa jednotlivých rajónov sú nasledovné:
odber v tis. m3:

Rajón:

výmera:

Záhorie

12 534 ha

2 029

Podunajsko

62 304 ha

1 947

Dolné Považie

63 347 ha

3 551

Horné Považie

36 264 ha

936

Ponitrie

10 030 ha

176

Pohronie a Poiplie

23 491 ha

1 211

Bodrog a Hornád

17 466 ha

32

225 436 ha

9 882

spolu:

Pri hodnotení závlahovej sezóny 2008 z hľadiska odberov možno konštatovať
skutočnosti, ktoré ju charakterizovali a určovali jej úroveň:
•

závlahy využívajú prevažne pestovatelia zeleniny a osív, resp. trávnikov;

•

zavlažované výmery sú relatívne malé preto nemožno očakávať veľké objemy
odobratej závlahovej vody;

•

nájomcovia, ktorí prevádzkujú závlahy v prevažnej miere ako službu pre iných
odberateľov a sú ekonomicky závislí na tržbách za dodanú závlahovú vodu, nedokážu
8
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pri takýchto relatívne malých odberoch pokryť svoje náklady na prípravu závlahových
systémov a v konečnom dôsledku vykazujú na konci sezóny ekonomickú stratu;
•

ku

koncu

roka

sme

zaregistrovali

výpovede

nájomných

zmlúv

nájomcov

– prevádzkovateľov na TPC HZZ, ktoré neboli v roku 2008 dostatočne využívané.

Podrobenejšie a konkrétne údaje uvádzame v nasledovných prílohách:
V prílohe č. II/1 - 6 je zoznam nájomcov – „Prehľad odberov závlahovej vody v roku 2008
podľa nájomcov“, ktorí v roku 2008 realizovali dodávku závlahovej vody na prenajatých
TPC HZZ jednak pre vlastnú potrebu jednak pre agropodnikateľov, ktorí o to prejavili záujem
a dohodli sa s nájomcom na podmienkach.
V prílohe č. II/1 – 7 je grafické porovnanie „Prehľad odberov závlahovej vody v roku 2008
podľa regiónov“.
V prílohe č. II/1 – 8 je grafický „Prehľad najvyužívanejších čerpacích staníc v roku 2008“.

2. INVESTIČNÁ VÝSTAVBA
Investičná výstavba na hlavných melioračných zariadeniach v roku 2008 nebola
plánovaná ani realizovaná z dôvodu neprideľovania finančných prostriedkov zriaďovateľom
už od roku 2005.

3. USPORIADANIE MAJETKU ŠTÁTU
Jednou z hlavných činností odboru pri výkone správy majetku štátu bol v uplynulom
roku zápis nehnuteľností na listy vlastníctva. Táto činnosť bola vykonávaná priebežne,
podľa jednotlivých katastrálnych území a okresov. Z dôvodu veľkosti agendy, potreby
dokladovania právnych listín, súčinnosti s odborom správy HMZ, absencie údajov z katastra
nehnuteľností je táto odborná činnosť časovo náročná. Táto činnosť bola, je a bude i v tomto
roku prioritou.
Činnosť podniku na úseku predaja nadbytočného a nepotrebného majetku v roku
2008 bola

naďalej uskutočňovaná na základe pôvodne odsúhlaseného zoznamu

nehnuteľností, v súlade s uznesením č. 3/2005 porady vedenia št. podniku. Štátny podnik
pri predaji nadbytočného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky postupuje s súlade
s § 45 a) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení
neskorších predpisov, pričom sa riadi metodickým usmernením zakladateľa, ktorým
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je v tomto prípade Ministerstvo pôdohospodárstva SR. V uplynulom roku

bolo v súlade

s rozhodnutím zakladateľa odpredaných celkovo 5 nehnuteľností (z toho 3 obchodnou
verejnou súťažou) a 3 hnuteľné veci v sume: 1,527.400,98 Euro/46,014.482,- Sk.

Jedná sa o nasledovný majetok:
A. Nehnuteľnosti:
1. Jednobytovka Bodrog, formou priameho predaja, cena

95.000,- Sk,

2. Administratívna budova Levice, na víťaza OVS, cena

21,031.220,- Sk,

3. Prevádzkové stredisko Želiezovce, na víťaza OVS, cena 1.203.795,- Sk,
4. Prevádzkový areál Šaľa, na víťaza OVS, cena 3,331.328,- Sk,
5. Pozemok k.ú. Solčany, formou priameho predaja, cena 95.000,- Sk.
B. Hnuteľné veci:
1. Stroj: sústruh typ C-11 MV, evidenčné číslo: 7608, a kombinovaný drevoobrábací
stroj typ DYKB 6, evidenčné číslo: 6726, 5208253055, formou priameho predaja,
cena 35.700,- Sk,
2. VN prípojka 22 kV – vedenie č. 515 a 516 (528), ev. č. 5405200041, formou priameho
predaja, cena 12,173.399,- Sk,
3. VN 22 kV vedenie – vedenie č. 560 a 559, ev. č. 5405703008 a 5405703011, formou
priameho predaja, cena 8,049.040,- Sk .

Vzhľadom na zmenenú metodiku zakladateľa upravujúcu postup štátnych podnikov
a Slovenského pozemkového fondu pri odpredaji nadbytočného majetku a zákaz priameho
odpredaja nebola odpredaná žiadna podzemná časť vodných stavieb (rúrová sieť).
V uplynulom roku tak ako po minulé roky štátny podnik poskytoval odborné
stanoviská o existencii hydromelioračného majetku žiadostiam právnických, alebo fyzických
osôb ako podkladu k správnemu konaniu podľa zákona č. 50/1976 Zb. z. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a zákona
č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov. Pre zaujímavosť
bolo v uplynulom roku z celkového poštu 2 772 obdržaných žiadostí vydaných 1 964
odborných stanovísk, čo predstavuje finančný príjem pre podnik vo výške 2 751 090,- Sk.
Obdržaných

rozhodnutí,

kde

štátny

podnik

bolo celkovo 2 208.
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Štátny podnik sa ďalej vyjadroval ako povinná osoba v rámci reštitučného konania
podľa zákona č. 229/1991 Z. a zákona č. 503/2003 Z.z. a vydával podklady a stanoviská
pre zhotoviteľov projektov a špecializovanú štátnu správu v rámci konania pozemkových
úprav.
Štátny podnik spracoval podrobnú analýzu majetkovoprávneho usporiadania
hydromelioračného majetku s predpokladom finančných nákladov na jeho usporiadanie, ktorá
bola predložená MP SR. Ďalej

koordinoval a organizačne zabezpečoval počas celého

roka koncepčno - vývojovú službu zadanú MP SR: “Zabezpečenie a riešenie správy,
majetkovoprávneho usporiadania a spôsobu nakladania s hydromelioračným majetkom
vo vlastníctve štátu.“

4.

FINANCOVANIE A EKONOMIKA
A. Financovanie

Na obdobnom princípe ako bolo zabezpečené financovanie potrieb štátneho podniku
v roku 2007 bolo realizované aj financovanie potrieb štátneho podniku v roku 2008.
Na porade MP SR konanej dňa 09.03.2007 pracovná porada ministra schválila
pre štátny podnik Hydromeliorácie úlohu pripraviť ponuku štátnych závlahových systémov
do dlhodobého prenájmu od roku 2007, pričom cena dlhodobého prenájmu bola stanovená
na1,- Sk/ha zavlažiteľnej plochy.
Vzhľadom k tomu, že týmto opatrením ako sa uvádza v zápise z tejto porady ministra
prichádza štátny podnik priemerne ročne o 18 mil. efektívnych zdrojov použiteľných na
financovanie potrieb štátneho podniku, ako kompenzáciu tohto finančného zdroja si MP SR
opätovne i v roku 2008 objednalo v štátnom podniku službu, prostredníctvom „Zmluvy
o dielo na dodanie výsledkov riešenia vývojovej služby“ ktorej predmetom bolo dodanie
výsledkov vývojovej služby „zabezpečenie a riešenie usporiadania správy, majetko-právneho
usporiadania a spôsobu nakladania s hydromelioračným majetkom vo vlastníctve štátu“
vo výške 26 mil. vrátane DPH.
Určitým handicapom tohto spôsobu financovania bol spôsob získavania týchto
finančných prostriedkov na základe nami vystavených faktúr za tieto výkony. Štátny podnik
ako platca DPH ich musel v súlade so zákonom 222/2004 Z.z. vystavovať do výšky 26,0 mil.
Sk aj s DPH a vyfakturovanú DPH odvádzal do štátneho rozpočtu prostredníctvom
príslušného daňového úradu, čím sa celková poskytnutá čiastka v roku 2007 t.j. 26,0 mil. Sk
11
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znížila o sumu DPH v sume 4 151 tis. Sk. Takto upravený tento finančný zdroj v skutočnosti
reálne predstavoval sumu 21 849 tis. Sk.
Ďalším dôležitým vlastným finančným zdrojom z hľadiska jeho objemu boli tržby
z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý predstavoval z finančného hľadiska
sumu 42 725 tis. Sk, z toho 17 024 tis. Sk za predaj nadzemného VN vedenia. Platba za tento
predaj vedenia prebehla ešte v roku 2008, avšak v dôsledku toho že v kupno - predajnej
zmluve bol za deň prechodu do vlastníctva kupujúceho určený deň odovzdania predmetu
podľa odovzdávajúceho protokolu, je výnos z tohto predaja zaúčtovaný do tržieb predaja
majetku až v roku 2009.
Vlastné zdroje financovania ďalej tvorili tržby z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného
majetku v celkovej hodnote 8 018 tis. Sk a tržby za odborné vyjadrenia v sume 2 832 tis. Sk.
Z cudzích zdrojov bol najdôležitejším zdrojom dotácia na opravy a údržby HMZ vo výške
18,0 mil. Sk, ktorá bola poskytnutá na základe „Zmluvy o poskytnutí dotácii č. 1/2008 –
HMZ“ uzatvorenej podľa výnosu MP SR č. 3703/2005-100 o poskytovaní dotácii na
zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných časti hydromelioračného
majetku vo vlastníctve štátu.
Horeuvedené

vlastné a cudzie finančné zdroje tvorili hlavnú časť finančných

prostriedkov určených na krytie prevádzkových a iných potrieb štátneho podniku v roku 2008.

B. Ekonomika
1. Výnosy
Plán

výnosov

čo v percentuálnom

bol

prekročený

v absolútnom

vyjadrení

o 18 474

tis.

Sk,

vyjadrení predstavuje plnenie na 127,08 %. Najvýznamnejší podiel na

tomto prekročení výnosov majú tržby z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
ktorý tým že dosiahol sumu 25 701 tis. Sk prekročil plánovaný objem o 15 701 tis. Sk.
Ďalším

významným

podielom sa na celkovom prekročení plánovaných výnosov

podieľajú tržby z predaja služieb, keď ich plánovaný objem bol prekročený o 2 243 tis. Sk,
z toho tržby za odborné vyjadrenia boli prekročené o 1 332 tis. Sk.
Ostatné výnosové položky boli splnené približne na úrovni plánu.
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2. Náklady
Celkové plánované náklady boli prekročené o 3 696 tis. Sk. Hlavný podiel na tomto
prekročení nákladov mala zostatková cena predaného majetku účtovaná do nákladov, ktorá
dosiahla výšku 4 813 tis. Sk. Toto prekročenie plánu zostatkovej ceny predaného majetku
vyplýva z toho, že boli predané nehnuteľnosti nad rámec vecného plánu predaja majetku
na rok 2008, a to administratívnu budovu Levice s pozemkami, kde zostatková cena činila
sumu až 3 403 tis. Sk.
Mierne o 393 tis. Sk bol prekročený aj plán spotreby materiálu a energie,
a to z dôvodu zvýšenia cien týchto komodít a plán ostatných služieb o 1 620 tis. Sk z dôvodu
dovybavenia pracovísk výpočtovou technikou a nadplánovanými službami v oblasti
znaleckých posudkov a geodetických služieb súvisiacich priamo z nadplánovaným predajom
hnuteľného a nehnuteľného majetku.
Mierne prekročenie plánovaných mzdových nákladov o 388 tis. Sk vyplýval
z vysokého nečerpania dovoleniek za rok 2008 a zo zákonnej povinnosti vytvoriť na túto
neplánovanú nevyčerpanú dovolenku a príslušne k nej odvody tkz. zákonnú rezervu vo výške
567 tis. Sk, ktorá bola taktiež zaúčtovaná do mzdových nákladov.
Plánované dane a poplatky sú prekročené o 625 tis. Sk a to hlavne z dôvodu vysokého
neplánovaného súdneho poplatku vo výške 571 tis. Sk za súdny spor z SVP š.p. Povodie
Dunaj o sumu 9,5 mil. Sk.
Ostatné nákladové položky sú približne na úrovni plánu, resp. nižšie, viď. odpisy
dlhodobého nehmotného a hmotného majetku.
Podrobnejší prehľad je uvedený v tabuľkovej prílohe v bode II/2 – 1 - „Plnenie plánu
výnosov a nákladov za rok 2008.“
Návrh na vyrovnanie straty za rok 2008
V zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 111/1990 Z.z. o štátnom podniku v platnom znení bol
na MPSR zaslaný návrh na vyrovnanie dosiahnutej straty za rok 2008, ktorý bol listom
č. 1620/200/2009 MPSR schválený nasledovne:

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie rok 2008
1. Výsledok hospodárenia – strata pred zdanením

-221 806 100,36 Sk
21 483 064,00 Sk

2. Odložená daň
3. Výsledok hospodárenia – strata po zdanení
13
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Vyrovnanie straty
1. Nerozdelený zisk minulých rokov

481 212,10 Sk

2. Zmeny základného imania

242 807 952,26 Sk

Ročné odmeny riaditeľa a členov dozornej rady
Ročná odmena riaditeľa : 613 000,00 Sk
Ročná odmena členov dozornej rady: 312 000,00 Sk

5. VÝVOJ ČINNOSTI DO BUDÚCEHO OBDOBIA
Vzhľadom na limitovanú a obmedzenú tvorbu vlastných finančných zdrojov
sa v budúcnosti javí nemožná existencia organizácie vo forme štátneho podniku a jediným
riešením je jeho transformácia na rozpočtovú, resp. príspevkovú organizáciu.
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ZOZNAM PRÍLOH

K bodu II/1:
Príloha č. 1 - Závery z rokovania pracovnej porady ministra o vecnej a časovej
postupnosti riešenia zmeny správy a využívania hlavných melioračných
zariadení vo vlastníctve štátu a na vyčlenenie výskumno-vývojovej
zložky zo š. p. Hydromeliorácie“ z rokovania 3. porady vedenia
ministerstva zo dňa 20. februára 2007
Príloha č. 2 –

Zoznam nájomcov TPC HZZ v roku 2008

Príloha č. 3 -

Použitie dotačných prostriedkov v roku 2008

Príloha č. 4 –

Zoznam zmlúv na prevádzku spoločných a špeciálnych objektov v roku
2008

Príloha č. 5 –

Škody na majetku HMZ za rok 2008 + grafické znázornenie

Príloha č. 6 –

Prehľad odberov závlahovej vody v roku 2008 podľa nájomcov

Príloha č. 7 –

Odbery závlahovej vody v roku 2008 podľa regiónov - graf

Príloha č. 8 –

Prehľad najvyužívanejších ČS v roku 2008 - graf

K bodu II/2:
Príloha č. 1 –

Plnenie plánu výnosov a nákladov za rok 2008

Príloha č. 2 –

Súvaha

Príloha č. 3 –

Výkaz ziskov a strát

Príloha č. 4 –

Poznámky

Príloha č. 5 –

Správa audítora

Príloha č. 6 –

Prehľad peňažných tokov
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