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A   VEREJNÉ OSVETLENIE A  CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA  (VO a CSS) 

 

 

Spoločnosť TSMPD s.r.o. v zmysle Komisionárskej zmluvy 

o zariaďovaní záležitostí verejnoprospešných služieb na úseku verejného 

osvetlenia zo dňa 02.01.2001 zabezpečuje správu a údržbu prevádzky 

verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) mesta 

Prievidza.    

 

Na zabezpečenie správy a prevádzky VO a CSS boli v rozpočte 

mesta na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 501.060,-  €.  

 

Štruktúra transferov je nasledovná: 

1)  transfer na el. energiu VO a CSS   331.600,- € 

2)  transfer na správu a prevádzku VO a CSS 141.960,- € 

3)  transfer na revízie VO a odstr. nedostatkov          27.500,- € 

 

 

1) TRANSFER NA EL. ENERGIU VO A CSS 

 

Skutočne spotrebovaná el. energia na VO a CSS v kWh za obdobie 1-12/2013, podľa opisov 

elektromerov 1.275.825  kWh za VO a 23.580  kWh za CSS.  (viď príloha) 

 

ZÁVER: 

 

Naša spoločnosť v súčasnosti v zmysle aktuálneho pasportu spravuje 3.800 svetelných bodov, čo by 

v prípade svietenia na 100 % predstavovalo v uplynulých rokoch spotrebu 2 000 000 kWh.  

V auguste roku 2013 bola dokončená realizácia EPC projektu „rekonštrukcie a energetickej 

optimalizácie časti verejného osvetlenia mesta Prievidza“.  Po jeho ukončení bola zabezpečená svietivosť 

v meste 100 %, teda svietili všetky svetelné body,  bez nutnosti vypínania z dôvodu úspor, ako tomu bolo 

v predošlých rokoch. Avšak náklady na spotrebovanú el. energiu, výsledkom tohto projektu klesnú na približne 

polovicu. Z druhej usporenej polovice schválených finančných prostriedkov sa toto dielo spláca.  
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Transfer na el. energiu VO a CSS bol schválený a uhradený vo výške 331.600,- €.   

 

 

Názov položky 2012 2013 

Spotreba el. energie VO 277.076,23 214.499,98 

Spotreba el. energie CSS a trhy     7.309,66   11.749,75 

Náklady spolu 284.385,89 226.249,73 

Transfer na správu a prev. 300.000,00 331.600,- 

Rozdiel k zúčtovaniu   15.614,11 105.350,27 

 

 

Rozdiel medzi poskytnutými finančnými prostriedkami a vyčerpanými finančnými  prostriedkami vo výške 

105.350,27 EUR boli  použité na úhradu splátok dodávateľovi realizácie projektu „rekonštrukcie a energetickej 

optimalizácie časti verejného osvetlenia v meste Prievidza“,  v zmysle Dodatku č. 22 zo dňa 26.6.2012 ku 

Komisionárskej zmluve zo dňa 02.01.2001.   

 

 

2) TRANSFER NA SPRÁVU A PREVÁDZKU VO A CSS 

 

 

Transfer na správu a prevádzku VO a CSS bol schválený vo výške 141.960,- €.  K dátumu 31.12.2013 boli 

spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 141.960,- €. 

 

 

Vyúčtovanie transferu VO za 2013 

 

Názov položky 1. polrok 2013 rok 2013 

Spotreba materiálu 11.734,42 29.769,92 

Opravy a udržiavanie 32.353,22 60.644,92 

Ostatné služby 13.792,48 20.819,77 

Mzdy, odvody, soc. náklady 36.906,09 76.812,20 

Ostané dane a poplatky 906,98 1.049,00 

Ost. náklady, odpisy 3.344,78 61.781,79 

Náklady spolu 99.037,97 250.877,60 

Transfer na správu a prev. 70.980,00 141.960,- 

Rozdiel k zúčtovaniu -28.057,97 -108.917,60 
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 Naša spoločnosť v roku 2013 okrem bežnej údržby VO, rozšírila osvetlenie v zmysle požiadaviek 

obyvateľov na Vápenickej ul. o 7 svetelných bodov, Hornonitrianskej ulici časť Kúty o 4 svetelné body, na ul. 

Rázusa o 3 svetelné body a v kvetinovom záhone na Námestí slobody o 7 svetelných bodov. Odstraňovali sme 

staré a nefunkčné stožiare z minulosti, závady zistené revíziami VO, vymenili sme tienidlá na Námestí slobody 

atď. 

 

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku VO a CSS a vyčerpanými 

prostriedkami za obdobie  1-12/2013 predstavuje prečerpanie vo výške 108.917,60 € a bude predmetom návrhu 

vysporiadania s mestom Prievidza.  

 

3) REVÍZIE VO PODĽA ZÁKONA + ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV 

 

Dňa 22.02.2011 v uzn. MsZ č. 64/11 bolo schválené každoročne v rozpočte mesta na príslušný rok 

zaraďovanie čiastky 27.500,- € na revízie el. energie častí verejného osvetlenia a odstránenie nedostatkov 

zistených revíziami v súlade s vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z.  

 

Pre rok 2013 nám bol schválený a vyplatený transfer na revízie el. energie vo výške 27.500,- €. 

Vyčerpané prostriedky na vykonané revízie el. energie častí VO a na odstránenie nedostatkov z nich 

vyplývajúcich predstavujú za rok 2013 sumu 27.111,94 €. Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom 

a vyčerpanými prostriedkami vo výške 388,06 € bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.  

 

 

 

Vyúčtovanie transferov 

Názov transferu 

Poskytnuté 

prostriedky 

Skutočne 

vyčerpané 

prostriedky 

Rozdiel 

1. Transfer na el. energiu VO a CSS 331.600,- 331.600,- 0,- 

2. Transfer na správu a prevádzku VO a CSS 141.960,- 250.877,60 -108.917,60 

3. Transfer na revízie VO v zmysle zákona 27.500,- 27.111,94 388,06 

Celkom 501.060,- 609.589,54 -108.529,54 
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B) ŠPORTOVÉ ZARIADENIA 

 

 

Činnosť v oblasti športových zariadení je v správe rozdelená do 5 okruhov: 

 

1) zimný štadión (ZŠ) 

2) transfer na realizáciu investičných akcií ZŠ 

3) futbalový štadión (FŠ) 

4) športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi 

5) krytá plaváreň 

 

 

Na zabezpečenie správy a prevádzky športových zariadení boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené 

finančné prostriedky vo výške  631.844,- €, v tom: 

 

 

- dotácia pre MšHK Prievidza na prenájom   213.811,- € 

- dotácia pre FC Baník Horná Nitra na prenájom  104.700,- € 

- transfer na prevádzku plavárne    187.000,- € 

- transfer na prevádzku šport. areálu                2.000,- € 

- transfer na odstránenie  havar. stavu strojovne ZŠ  124.333,- € 

 

1) ZIMNÝ ŠTADIÓN 

 

TSMPD s.r.o. zabezpečuje správu a prevádzku ZŠ od 

1.7.2002. 

Prevádzka zimný štadión zabezpečuje činnosť súvisiacu 

s výrobou ľadu a poskytovaním ľadovej plochy pre hokejový 

klub, verejnosť, Slovenský zväz ľadového hokeja a iným 

záujemcom. 

Za obdobie 1-12/2013 sa ľadová plocha využívala celkom 

2.190  hodín, z toho na tréningovú a zápasovú činnosť 

hokejového klubu bolo poskytnutých a využitých celkom 

1.240,75  hodín, pre verejnosť bola ľadová plocha sprístupnená 

celkom 70  hodín, a neregistrovaní hráči v rozsahu 759,25 hodín.  
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Vyúčtovanie transferu ZŠ 2013 

 

 

Názov položky 1. polrok 2013 rok 2013 

Spotreba materiálu 2.449,25 15 397,51 

Spotreba el. energie 27.022,87 74 398,00 

Spotreba vody 2.655,11 15 001,85 

Spotreba tepelnej energie 35.888,73 63 384,07 

Opravy a udržiavanie 21.774,20 53 788,82 

Ostatné služby 10.242,94 15 411,28 

Mzdy, odvody, sociálne náklady 36.792,33 80 032,33 

Ostatné dane a poplatky 244,56 5 080,30 

Ostatné náklady, réžia 2.402,16 32 641,78 

Náklady 139.472,15 355 135,93 

Dotácia pre MŠHK  106.915,24 213 811,00 

HV  -32.566,91 -141 324,93 

 

 

 

 

Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku ZŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2013  

predstavuje prekročenie o 141.324,93 €.  

Prekročenie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza. 

 

2) TRANSFER NA REALIZÁCIU INVESTIČNÝCH AKCIÍ ZŠ 

 

Transfer na odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia – splátky, bol schválený pre rok 2013 vo 

výške 124.333,-€.  K dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky 

v celkovej výške 124.333,- €.  

 

Vyúčtovanie transferu na realizáciu investičných akcií ZŠ za obdobie 1-12/2013: 

 

Poskytnutý transfer:       124.333,- € 

Vyčerpané prostriedky       125.377,88 €      

                                       ––––––––––––– 

Rozdiel (prečerpanie):                                       1.044,88 € 

 

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia ZŠ za 

rok 2013  a vyčerpanými prostriedkami predstavuje prečerpanie vo výške 1.044,88 €.  
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3) FUTBALOVÝ ŠTADIÓN 

 

 

 

TSMPD s.r.o. zabezpečuje správu 

a prevádzku FŠ od 1.7.2002. 

 

Prevádzka futbalový štadión je zameraná 

hlavne na správu a zabezpečovanie podmienok 

na tréningovú a zápasovú činnosť FC Baník 

Horná Nitra, ako aj na prevádzku a údržbu 

celého areálu FŠ. Údržba a príprava ihrísk je 

zabezpečovaná na hlavnom trávovom ihrisku, 

pomocnom trávovom ihrisku a vo V. Lehôtke. 

 

Na jednotlivých ihriskách realizovali svoju činnosť športové družstvá v priebehu obdobia 1-12/2013 podľa 

rozpisu v rozsahu celkom 2 490,00  hodín, z toho tréningová činnosť predstavovala 2 225 hodín a zápasová 

činnosť 265 hodín. (viď príloha) 

Transfer na prevádzku FŠ bol v rozpočte schválený vo výške 104.700,-  a k  dátumu 31.12.2013 boli 

spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 104.700,- €. 

 

 

 

Vyúčtovanie transferu FŠ 2013 

 

Názov položky 1. polrok 2013 rok 2013 

Spotreba materiálu 5 788,87 11 470,27 

Spotreba el. energie 4 054,08 8 340,50 

Spotreba vody 178,17 2 399,94 

Spotreba tepelnej energie 11 720,48 26 228,07 

Opravy a udržiavanie 5 733,50 11 642,35 

Ostatné služby 973,71 8 038,91 

Mzdy, odvody, sociálne náklady 27 059,03 59 293,55 

Ostatné dane a poplatky 168,25 1 419,14 

Ostatné náklady, odpisy 1 454,22 16 082,52 

Náklady celkom 57 130,31 144 915,23 

Dotácia pre FC Baník Horná Nitra 52 350,00 104 700,00 

HV  -4 780,29 -40 215,23 
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Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku FŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2013 

predstavuje prekročenie o 40 215,23 €.   

Prekročenie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza. 

 

4) ŠPORTOVÝ AREÁL PRI I. ZŠ UL. S. CHALUPKU 

 

Na zabezpečenie správy a prevádzky športového areálu boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené 

finančné prostriedky vo výške 2.000,- €. K dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta 

finančné prostriedky v celkovej výške 2.000,- €. 

Za obdobie 1-12/2013 zabezpečovala TSMPD s.r.o. na predmetnom zariadení kosenie futbalového 

ihriska, bežnú údržbu a i.. 

Náklady na bežnú údržbu, kosenie, PHM predstavovali za rok 2013 výšku 1.260,88 €. 

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku športového areálu 

a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku športového areálu za obdobie 1-12/2013 predstavuje 

nedočerpanie vo výške 739,12 €. 

 Nedočerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.  

 

 

5) KRYTÁ PLAVÁREŇ 

 

 

TSMPD s.r.o. zabezpečuje prevádzku, údržbu a správu krytej plavárne od 1.6.2005. 

 

 

Hlavnou náplňou činnosti krytej plavárne je 

poskytovať priestory plavárne na zabezpečenie súťaží 

a tréningovej činnosti plaveckého klubu a plaveckých 

športových tried, poskytovať priestory plavárne pre 

verejnosť v zmysle otváracích hodín, poskytovať priestory 

plavárne na organizovanie športových podujatí, 

zabezpečiť prevádzku a údržbu priestorov plavárne, 

obsluhu technologických zariadení, prevádzku a údržbu 

ostatných priestorov športového zariadenia, v ktorom sú 

poskytované iné služby súvisiace a podporujúce účel 

využitia zariadenia na rozvoj plaveckého športu 

a kultúrneho a športového vyžitia širokej verejnosti. 
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V období  1-12/2013 využilo plavecký bazén celkom 52 275 osôb.  

 

 

Na zabezpečenie správy a prevádzky krytej plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné 

prostriedky vo výške 187.000,- €  a k dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné 

prostriedky v celkovej výške 187.000,- €.  

 

 

 

 
Vyúčtovanie transferu na plaváreň za rok 2013 

 

 

Názov položky 1. polrok 2013  rok 2013 

Spotreba materiálu 347,62 9 709,20 

Spotreba el.energie 13 252,61 38 013,52 

Spotreba tepla 42 413,20 73 214,92 

Spotreba vody 4 546,13 13 638,39 

Predaný tovar 744,56 1 552,50 

Opravy a udržiavanie 8.361,06 16 393,15 

Ostatné služby 6.866,87 4 226,57 

Mzdy,odvody a soc.náklady 35.136,88 73 173,67 

Ostatné dane a popl., réžia 3.598,68 21 997,17 

Náklady spolu 115.261,61 251 919,09 

Vlastné príjmy  24.929,70 43 969,33 

Transfer na prevádzku 93.499,98 187 000,- 

HV 3.162,07 -20 949,75 

 

 

 

 

 

                              

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku krytej plavárne a vyčerpanými 

prostriedkami na správu a prevádzku krytej plavárne za obdobie 1-12/2013  predstavuje prečerpanie vo výške 

20 949,75 €.  

Prečerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza. 
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6) MĽP 

 

Pre rok 2013 bolo na správu a prevádzku MĽP schválená a vyplatená suma 15.100,-  

 

 

Náklady Suma v r.2012 Suma v r.2013 

Montáž a demontáž MĽP 10 236,13 8 654,- 

Spotreba energie   6 988,57 7 800,- 

Mzdové náklady   2 884,12 1 740,- 

Údržba a oprava technológie 

chladenia 

  4 653,78 0,- 

Ostatné náklady      767,22 60,- 

Spolu 25 529,82 18 254,- 

 

 

Vyúčtovanie transferu na prevádzku MĽP za obdobie 1-12/2013: 

 

Vyčerpané prostriedky       18 254,00 € 

Poskytnuté transfery:                15.100,00 € 

                   ––––––––––––  

Rozdiel:        -3.154,00 € 

 

 

ZÁVER: 

  

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom za rok 2013  a vyčerpanými prostriedkami predstavuje 

prečerpanie vo výške 3.154,00 €. 

  

C) ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE a DETSKÝCH ZARIADENÍ, PIESKOVÍSK, LAVIČIEK 

 

1) VEREJNÁ ZELEŇ 

 

 

V zmysle Komisionárskej zmluvy zo dňa 27.1.2012 

spoločnosť TSMPD s.r.o. od 01.01.2012 zabezpečuje údržbu 

verejnej zelene a opiľovanie konárov v meste Prievidza.  

V roku 2013 pracovníci strediska pokosili  reprezentačnú 

zeleň centra mesta až  10 krát, zeleň v okolí sídlisk a iné 

verejné plochy v našom meste celkovo 5 krát.   

V roku 2013 sme s kosením začali 25.4., ako prvý 

s porovnateľných miest na Slovensku. 
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Okrem kosenia po prvý krát v tomto roku naša spoločnosť na pokyn komitenta vykonávala aj iné činnosti, 

a to:      Starostlivosť, údržba  a starostlivosť o kvetinové záhony v meste, výsadba nových kvetinových záhonov, 

zber a hrabanie lístia, zber BRO. Vysadilo sa viac ako 10.000 ks kvetov v meste, vyzbieralo a odviezlo viac ako 

450 t BRO, opílilo cez 2.400 ks stromov.  

 

 

 

Názov položky 2010 2011 2012 2013 

Opilené stromy 

v ks 

632 ks 408 ks 1 743 ks 2 430 ks 

Finančné 

prostriedky 

10 125,- € 4 633,- € 0,- € 0,- € 

 

 

 

Na údržbu verejnej zelene boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 

286.100,- €.  K dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej 

výške 286.100,- €. 

 

Názov položky 1. polrok 2013 2013 

Spotreba materiálu 31 766,15 32 822,79 

El. energia 1,40 361,09 

Pohonné hmoty 16 070,99 33 780,55 

Opravy a udržiavanie 19 913,21 24 218,81 

Ostatné služby 41 393,54 33 234,20 

Mzdy, odvody a ost.sociálne nákl. 65 442,83 188 654,03 

Ostatné dane a poplatky 2 479,46 5 610,74 

Ostatné finan.náklady a poplatky, 

odpisy, 3% primeraný zisk 

5 170,05 34 805,16 

Náklady celkom 182 247,63 353 487,37 

Transfer na údržbu VZ 143 049,96 286 100,00 

HV  -39 197,67 -67 387,37 

 

 

 

2) DETSKÉ  ZARIADENIA, PIESKOVISKÁ, LAVIČKY 

 

 

 

Názov položky 2013 

Náklady celkom 27 215,50 

Transfer na údržbu VZ 54 067,00 

HV  26 851,50 
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Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2013 

predstavuje prečerpanie vo výške 67.387,37 €.  

 Prečerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza. 

 

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na detské zariadenia, pieskoviská, lavičky a vyčerpanými 

prostriedkami za obdobie 1-12/2013 predstavuje nedočerpanie vo výške 26 851,50 €.  

Nedočerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza. 

 

D) DIGITÁLNA TECHNICKÁ MAPA MESTA PRIEVIDZA 

 

Na aktualizáciu DTM boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 3.500,- €.  

K dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 3.500,- €. 

 

Vyúčtovanie transferu na aktualizáciu digitálnej technickej mapy za obdobie 1-12/2013: 

Vyčerpané prostriedky za 1-12/2013     2.472,00 € 

Poskytnuté transfery:                3.500,00  € 

                   ––––––––––––  

Rozdiel:        1.028,00 €    

   

                             

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na aktualizáciu DTM  a vyčerpanými prostriedkami za 

obdobie 1-12/2013  predstavuje nedočerpanie vo výške 1.028,00 €.  Nedočerpanie bude predmetom návrhu 

vysporiadania s mestom Prievidza. 

 

 

E) REALIZÁCIA NOVEJ  EL. PRÍPOJKY NA NÁMESTÍ SLOBODY 

 

Na realizáciu novej prípojky el. energie na Námestí slobody boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené 

finančné prostriedky vo výške  8.700,- €, v roku 2012 vo výške 10.000,- €.    

Vynaložené finančné prostriedky na realizáciu novej prípojky el. energie predstavujú celkom 20.159,82 €. 

Rozdiel medzi poskytnutými a vyčerpanými prostriedkami predstavuje prečerpanie vo výške 1.459,82 € a  

bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza. 
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F) TRANSFER NA REALIZÁCIU OSVETLENIA PAMIATOK  V MESTE 

 

Na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné 

prostriedky vo výške  8.600,- €.    

Vynaložené finančné prostriedky na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste  predstavujú celkom 9.510,49 

€. Rozdiel medzi poskytnutými a vyčerpanými prostriedkami predstavuje prečerpanie vo výške 920,49  € a  

bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza. 

 

 

G) PLNENIE NÁJOMNÝCH ZMLÚV S MESTOM PRIEVIDZA 

 

Spoločnosť TSMPD s. r.o. a Mesto Prievidza majú uzatvorené Zmluvy o nájme hnuteľného a nehnuteľného 

majetku a nájme nebytových priestorov, na základe ktorých prenechalo Mesto Prievidza, ako vlastník majetku, 

spoločnosti TSMPD s.r.o. Prievidza do užívania hnuteľný a nehnuteľný majetok: 

 

1) správy a prevádzky verejného osvetlenia 

2) správy a prevádzky športovísk – zimný a futbalový štadión 

3) správy a prevádzky športového zariadenia – krytej plavárne. 

4) správy a prevádzky športového areálu pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku 

5) spevnené plochy za účelom realizovania CMPZ 

 

V zmysle týchto zmlúv je spoločnosť TSMPD s.r.o. povinná uhrádzať Mestu Prievidza ročné nájomné 

v celkovej výške 3.740,52 €  a 12.016,52 € za prenájom plôch pre CMPZ.  Dňa 20.3.2013 uhradila spoločnosť 

TSMPD nájomné mestu vo výške 3.740,52 € a 1.10.2013 12.016,52 €. 

 

 

 

H) REKAPITULÁCIA A NÁVRH NA VYSPORIADANIE 

 

 

 

 

Názov Rozdiel k v 

Nedočerpané prostriedky           27.978,68 

Prečerpané prostriedky        -384.400,88 

ROZDIEL  spolu     -356.422,20 
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Návrh na vysporiadanie: 

 

 Nedočerpané finančné prostriedky na navrhuje spoločnosť TSMPD nevrátiť do rozpočtu mesta, ale započítať 

oproti prečerpaným finančným prostriedkom.   

Spoločnosť TSMPD žiada mesto Prievidza o dofinancovanie prečerpaných prostriedkov  na údržbu verejnej 

zelene vo výške 67.387,37 €.  

Na  úhradu ostatných prečerpaných finančných prostriedkov nad rámec vysporiadania,  t.j. na úhradu 

zvyšných 289.034,83 €,  použila spoločnosť TSMPD s.r.o. vlastné zdroje. 

  

Povinnosti z nájomného vzťahu z mestom si naša spoločnosť splnila na 100%. 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

I. MsR, MsZ berie na vedomie 

Správu spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza 

za obdobie 1-12/2013. 

 

II. MsR, MsZ schvaľuje - neschvaľuje 

Započítanie nedočerpaných finančných prostriedkov oproti prečerpaným finančným prostriedkom 

a dofinancovanie prečerpaných finančných prostriedkov na údržbu verejnej zelene vo výške 

67.387,37 €. 
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