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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

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)



SK NACE



Správne územie

35 860 839
2021730073
SK 2021730073
71121
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
zariadení 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 funkcii schopnom 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
Riaditeľka: Ing. Mária Ondrušová
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5. MATERIÁLNO - TECHNICKÁ ZÁKLADŇA ŠTÁTNEHO PODNIKU
V roku 2009 štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. Bratislava zabezpečoval správu
a prevádzku majetku štátu v nasledovnej štruktúre:

Ukazovateľ

Merná jednotka

Výmera závlah

ha

Rozsah
321 294

Čerpacie stanice závlahové

počet

487

Čerpacie stanice odvodňovacie

počet

24

Dĺžka odvodňovacích kanálov

km

5 851

Dĺžka závlahových kanálov

km

277

Dĺžka závlahovej rúrovej siete

km

9 548

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

Merná
jednotka
v EUR

Hodnota
v roku 2008

Hodnota
v roku 2009

Spolu majetok

€

111 534 950

102 867 859

Dlhodobý hmotný majetok

€

110 146 599

102 151 057

Dlhodobý nehmotný majetok

€

4 710

2 509

Obežný majetok

€

1 374 609

707 479

krátkodobé pohľadávky

€

42 914

238 220

Ostatný majetok

€

9 032

6 814

Vlastné imanie a záväzky

€

111 534 950

102 867 859

Vlastné imanie

€

101 092 561

92 508 477

základné imanie

€

102 506 009

94 446 262

Kapitálové fondy

€

6 650 438

6 650 438

Záväzky

€

4 696 445

5 414 013

Ostatné pasíva

€

5 745 944

4 945 369

- v tom:

- v tom:
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II. ČINNOSŤ ŠTÁTNEHO PODNIKU V ROKU 2009
1. SPRÁVA A PREVÁDZKA HYDROMELIORAČNÝCH ZARIADENÍ
Východiskové

podmienky

využívania

a prevádzkovania

závlahových

systémov

rámcovo stanovené pre rok 2007 zostali rovnaké (okrem výšky štátnej dotácie) aj pre rok 2009:
 Využívanie – prevádzkovanie závlah výlučne formou prenájmu;
 Nájomné – 0,03 € (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 928.491,- € (28 mil. Sk - určené
projektom a zmluvou vrátane dodatku) z celkom poskytnutých 994.879,- € (30 mil. Sk)
na zabezpečenie funkčnosti a prevádzkyschopnosti hydromelioračného majetku.

Rozsah prenajatých závlah sa v priebehu roka priebežne vyvíjal a

k 31.12.2009

bol nasledovný:
Výmera
v ha

Rajón

Počet
ČS

Počet
zmlúv

Záhorie

12 534

15

12

Podunajsko

62 064

70

51

Dolné Považie

56 175

53

45

Horné Považie

35 961

37

25

9 035

24

19

Pohronie a Poiplie

21 091

24

14

Bodrog a Hornád

17 466

14

11

214 326

237

177

Ponitrie

Spolu:

V priebehu roka 2009 sa rozsah prenajatých závlah menil z rôznych dôvodov, a to:

 zánik podnikateľského subjektu, ktorý mal uzatvorenú nájomnú zmluvu;
 nezáujem o služby v prevádzke závlah (AGROSTAV Trnava, a.s., HYDROS spol.
s r. o., LIMAN - Krnáč Milan, prevádzka závlah);
 ekonomické dôvody – vysoké náklady na udržanie funkčnosti závlahového systému,
na vlastnú prevádzku závlah (elektrina), nemožnosť pokryť náklady tržbami z vlastnej
poľnohospodárskej produkcie.
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Vysoké náklady na zabezpečenie dodávky závlahovej vody sú často príčinou sporov
a sťažností

medzi

nájomcom

-

dodávateľom

(prevádzkovateľom

závlah)

a odberateľom

(agropodnikateľom) závlahovej vody, pričom v niektorých prípadoch sme boli prizvaní spornými
stranami na sprostredkovanie riešenia..
Možnosti štátneho podniku na riešenie takýchto sporov sú minimálne, nakoľko
sa jedná o vzájomný obchodný vzťah oboch sporných strán a v prípade, že nájomca neporušil
podmienky nájomnej zmluvy na prenájom závlahového systému, kompetencie štátneho podniku sú
nulové.
Požadované dotačné prostriedky v roku 2009 v sume 1,327.757,- € (40 mil. Sk), ktorých
výška a použitie boli špecifikované 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 27.02.2009
na

odsúhlasenie

dotačnej

komisii

MP

SR,

ku

ktorému

došlo

dňa

15.04.2009

a na základe Oznámenia č. 1/2009-940 boli dotačnou komisiou MP SR dňa 29.4.2009 priznané
v sume 331.000,- € (9,972.000,- Sk). Následne bola uzatvorená „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ
DOTÁCIE č. 1/2009-HMZ“ zo dňa 4.5.2009, ktorá stanovila poskytnutie dotácie v troch častiach
a v termínoch nasledovne:


do 30. júna 2009

165.500,- € (4 986 000,- Sk)



do 30. septembra 2009

82.750,- € (2 493 000,- Sk)



do 31. októbra 2009

82.750,- € (2 493 000,- Sk)

Poskytnutie dotácie v uvedenej výške bolo z dôvodu rozhodnutia MP SR o realizácii dotácie
na zabezpečenie funkčnosti a prevádzkyschopnosti prenajatých závlahových systémov (položka
3.03 predloženého „Projektu...) v zmysle vtedy pripravovaného nariadenia vlády formou
„de minimis“. Nariadenie vlády SR č. 264/2009 Z. z. zo dňa 17.06.2009 o podporných opatreniach
v pôdohospodárstve s účinnosťou od 1. júla 2009 stanovuje v §14 pravidlá pre poskytovanie
„dotácie na zabezpečenie prevádzky závlahovej infraštruktúry vo vlastníctve štátu“, pričom jedno
zo základných pravidiel vylučuje poľnohospodárskeho prvovýrobcu z možnosti poberania dotácie
formou „de minimis“. Nájomné zmluvy uzatvárané v roku 2007 na prenájom závlahových systémov
boli uzatvárané predovšetkým s poľnohospodárskymi prvovýrobcami, čo sa ukázalo ako
neprekonateľná prekážka pre použitie tejto formy dotácie v roku 2009.
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Na základe záverov z pracovnej porady zástupcov zainteresovaných strán – Ministerstva
pôdohospodárstva

SR,

nájomcov

závlahových

systémov,

Slovenskej

poľnohospodárskej

a potravinárskej komory a štátneho podniku Hydromeliorácie, š. p. konanej začiatkom augusta,
prijalo MP SR odporúčanie prehodnotiť výšku priznanej dotácie v zmysle Výnosu MP SR
č. 3703/2005-100 v oblasti dotácií pre prenajaté závlahové systémy.
Dotačná komisia MP SR na svojom 2. zasadnutí v roku 2009 dňa 14.08.2009
rozhodla o zvýšení dotácie v zmysle Výnosu MP SR č. 3703/2005-100 pre štátny podnik
Hydromeliorácie, š. p. o 663.879,- € (20 mil. Sk) dodatkom č.1 zmluvy o poskytnutí dotácie
(potvrdenom dňa 22.09.2009) na účely zabezpečenia funkčnosti a prevádzkyschopnosti prenajatých
závlahových systémov v roku 2009, pričom uložila štátnemu podniku povinnosť vypracovať
a predložiť na MP SR postup, metodiku a kritériá, ktoré sa budú uplatňovať pri realizácii finančnej
podpory podľa skutočných oprávnených nákladov vynaložených nájomcami pri zabezpečovaní
prevádzkyschopného stavu štátnych prenajatých závlahových technicko – prevádzkových celkov
(TPC) v roku 2009.
Návrh štátneho podniku na kritéria pre posudzovanie oprávnených nákladov nájomcov
závlahových systémov pre použitie dodatočnej dotácie v roku 2009, metodika a harmonogram
postupných krokov pri použití tejto dotácie štátnym podnikom boli v definitívnej podobe dohodnuté
na spoločnom rokovaní so zástupcami MP SR dňa 05.10.2009 a následne boli realizované
nasledovne:
1. Hydromeliorácie, š. p. po oznámení dotačnej komisie MP SR o priznaní dodatočnej dotácie
v roku 2009 zaslal nájomcom výzvy na predkladanie kalkulácií oprávnených nákladov
vynaložených v roku 2009 na prípravu závlahových systémov na závlahovú sezónu,
na

odstraňovanie

havárií

a prevádzkových

porúch

na

závlahových

zariadeniach

a predpokladaných nákladoch na zazimovanie závlahových systémov.
Termín na predkladanie uvedených kalkulácií bol stanovený

do 20.10.2009

2. Hydromeliorácie, š. p. preveril oprávnenosť nákladov v predložených kalkuláciách, vypracoval
návrh na použitie dotácie podľa jednotlivých nájomných zmlúv a predložil na MP SR
na odsúhlasenie v termíne

do 06.11.2009

3. MP SR návrh posúdil a vrátil na realizáciu

do 13.11.2009
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4. Realizácia spočívala vo vystavení a odoslaní objednávok nájomcom na oprávnené a odsúhlasené
práce a výkony nájomcov v zmysle ustanovenia 4.27 zmluvy na prenájom technickoprevádzkových celkov hlavných závlahových zariadení, v ktorých bola presne stanovená cena
objednaných prác a výkonov podľa jednotlivých nájomných zmlúv v súlade s odsúhlaseným
návrhom použitia dotácie v termíne

do 20.11.2009

5. nájomcovia na základe objednávok vystavili faktúry, predložili ich príslušným pracovníkov
vysunutých

pracovísk

na

kontrolu

a odsúhlasenie

na Hydromeliorácie, š. p. v termíne

a následne

zaslali

resp.

doručili

do 30.11.2009

6. Hydromeliorácie, š. p. v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie uhradil faktúry nájomcov
a následne vyúčtoval použitie dotačných prostriedkov v celkovej sume 994 879,- € na MP SR
v termíne

do 15.12.2009

Podmienkou pre poskytnutie dotácie bolo splnenie nasledovných kritérií:
Podľa výnosu MP SR zo 07. decembra 2005, č. 3703/2005-100, §1 ods.(2), písm. a),
za oprávnené náklady sa považujú náklady na údržbu, opravy a odstraňovanie havárií
hydromelioračného majetku. Sú to činnosti súvisiace s predsezónnou prípravou závlahového
systému (zavodnenia a natlakovanie rúrovej siete...), s udržiavaním závlahového systému
v prevádzkyschopnom stave pre dodávku závlahovej vody cieľovým užívateľom (opravy,
odstraňovanie porúch a havárií, zabraňovanie rozširovania škôd...) a s posezónnymi prácami,
súvisiace s ukončením zavlažovania, tzv. zazimovanie závlahového systému. Podľa §1 ods. (1)
výnosu možno správcovi hydromelioračného majetku poskytnúť dotáciu do 100 % oprávnených
nákladov.
Hydromeliorácie, š.p., ako príjemca dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR
na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných častí hydromelioračného
majetku vo vlastníctve štátu uplatnil pri realizácii finančnej podpory podľa skutočných oprávnených
nákladov osobitné kritériá, ktoré súvisia s využívaním závlahových systémov a starostlivosťou
nájomcov o tieto zariadenia.
Kritériá uplatňované pri realizácii dodatočnej finančnej podpory podľa skutočných
oprávnených nákladov :
1. Základnou podmienkou je platná nájomná zmluva na prenájom závlahového systému.
8
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2. Nájomca nemá podlžnosti voči štátnemu podniku a poisťovniam a daňovým úradom – čestné
prehlásenie.
3. Využívanie prenajatých závlahových systémov a opodstatnenosť vynaložených nákladov,
ktoré nájomca preukáže:
 dodávkou závlahovej vody – výkazom o dodanej závlahovej vode alebo;
 fotokópiami faktúr za odber elektriny k odbernému miestu príslušnej závlahovej čerpacej
stanice alebo;
 fotokópiami zmlúv na odber závlahovej vody s agropodnikateľmi hospodáriacimi
v závlahovom okruhu príslušnej závlahovej čerpacej stanice.
4. Kalkulácie

oprávnených

nákladov

vynaložených

na

účel

definovaný

Výnosom

a Metodickým pokynom na zabezpečenie funkčnosti a prevádzkyschopnosti prenajatých
závlah na:
 prípravu závlahových systémov na závlahovú sezónu, ak sú na to dôvody preukázané
v zmysle bodu 3. a následne na zazimovanie závlahových systémov po ukončení
závlahovej sezóny;
 odstraňovanie porúch a havárií na závlahových systémoch, ktoré bránia využívaniu
závlah a ktoré boli vykonané;
 opravy za účelom ochrany a zachovania prenajatého majetku;
 kompenzáciu elektrických zariadení závlahových čerpacích staníc.
5. Kalkulácie oprávnených nákladov na opravy porúch a odstraňovanie havarijných stavov na
závlahových čerpacích staniciach, rúrových sieťach a ostatných zariadeniach podmieňujúcich
závlahovú prevádzku musia byť vykonané a zdokumentované záznamom o poruche
obojstranne

potvrdeným

v súlade

s podmienkami

nájomnej

zmluvy

a potvrdením

vykonania opravy zápisom v prevádzkovom denníku, resp. subdodávateľskou faktúrou.

6. Vylúčenie neoprávnených nákladov – za neoprávnené náklady boli považované:
 náklady na údržbu areálov čerpacích staníc;
 prevádzkové náklady na dodávku závlahovej vody (obsluha čerpacích staníc
pri zavlažovaní);
 náklady na energiu;
 náklady na meracie zariadenia;
9

Výročná správa za rok 2009

Hydromeliorácie, š.p.

 náklady na elektronické signalizačné (zabezpečovacie) systémy;
 náklady na štandardnú ochranu prenajatých objektov.
7. V prípade, že celkové overené oprávnené náklady presiahnu finančný rámec dotácie
poskytnutej MP SR v zmysle dodatku č. 1 zmluvy č. 1/2009 – HMZ (663.879,- €),
budú oprávnené náklady upravené koeficientom rovným pomeru poskytnutých dotácií
k celkovým overeným oprávneným nákladom na sfunkčnenie prenajatých závlahových
systémov.
Použitie dotačných prostriedkov podľa horeuvedených kritérií prebiehalo nasledovne:
Predložené kalkulácie boli po zaevidovaní posudzované podľa kritérií 1. a 2., pričom boli
z ďalšieho hodnotenia vylúčené kalkulácie nájomcov – v počte 9 subjektov, ktorí nezaplatili
nájomné za rok 2009.
Následne boli kalkulácie znížené o neoprávnené náklady,

ktoré neboli v súlade

s podmienkami Výnosu MP SR č. 3703/2005-100 a metodického pokynu k tomuto Výnosu,
napr. náklady na elektrinu, na prevádzku závlahových čerpacích staníc, na údržbu areálov čerpacích
staníc – kosenie a odstraňovanie burín a náletových porastov, na stráženie prenajatých
objektov a pod.
Pri posudzovaní účelu použitia sme prihliadali na primeranosť výšky predložených nákladov
(1,4 mil. EUR) na prípravu závlahových systémov ako aj na zazimovanie v kontexte s využívaním
konkrétneho

závlahového

systému,

z čoho

vyplynula

celková

výška

použitých

dotácií

v sume cca 400 tis. €.
Zostávajúce dotačné prostriedky sme použili na opravy závlahových systémov, ktoré
boli

preukázateľne

vykonané

a hodnoverne

zdokumentované.

Je

potrebné

konštatovať,

že v predložených kalkuláciách boli zahrnuté v prevažnej miere náklady na opravy, ktoré neboli
vykonané, resp. neboli požadovaným spôsobom zdokumentované a museli byť z prideľovania
dotácií vylúčené.
Zo zdokumentovaných vykonaných opráv sme akceptovali také, ktoré boli podmieňujúce pre
funkčnosť a prevádzkyschopnosť celého závlahového systému, napr. opravy technologických
zariadení, opravy na veľkých profiloch potrubí rúrových sietí a pod.

10

Výročná správa za rok 2009

Hydromeliorácie, š.p.

Z hľadiska preukázateľnosti vykonania opráv sa najvhodnejšími ukázali opravy elektrických
zariadení čerpacích staníc zamerané na dosiahnutie optimálnej – neutrálnej hodnoty účinníka
cos φ a výmeny meracích transformátorov (podmieňujúce dodávku elektriny na čerpaciu stanicu).
V ojedinelých prípadoch sme akceptovali náklady na opravy podmieňujúce využívanie
závlah v budúcej sezóne, resp. náklady na ochranu majetku pri povodni.
Kritérium v bode 7. nebolo potrebné uplatniť.
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 31.12.2009 evidujeme 51 prípadov škodových udalostí – z toho 44 v dôsledku krádeží
s vyčíslenou škodou viac ako 221 tis. € (6,6 mil. Sk). V porovnaní s minulým rokom je to výrazný
pokles v počte prípadov (zo 130) aj v celkovej vyčíslenej škode (1 307 tis. €), za čo možno vďačiť
zníženiu výkupnej ceny kovového šrotu.

Starostlivosť o hlavné odvodňovacie zariadenia – odvodňovacie kanály a odvodňovacie
čerpacie stanice (OČS) bola v roku 2009 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 66.388,- € (2,0 mil. Sk bez DPH). Skutočné náklady na odvodňovacie
zariadenia

dosiahli

hodnotu

56.222,30

€

(1,694

mil.

Sk

bez

DPH),

z toho

na zabezpečenie pohotovostného stavu 41.404 € (1,247 mil. Sk bez DPH), na opravy 1.107,42 €
(0,033 mil. Sk) a na elektrinu 17.667,35 € (0,532 mil. 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 31.12.2009
4 rozhodnutia k odvodňovacím kanálom v celkovej dĺžke 4,294 km, ktoré neboli splnené resp. boli
splnené len čiastočne.
Pri hodnotení závlahovej sezóny 2009 z hľadiska odberov možno konštatovať skutočnosti,
ktoré ju charakterizovali a určovali jej úroveň:
11

Výročná správa za rok 2009

Hydromeliorácie, š.p.

 závlahy využívajú prevažne pestovatelia zeleniny, osív – najmä kukurice, kde je závlaha
podmienkou kontraktu a osobitne 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 pri takýchto
relatívne malých odberoch pokryť svoje náklady na prípravu a prevádzku závlahových
systémov a v konečnom dôsledku vykazujú na konci sezóny ekonomickú stratu;
 reálne náklady na služby a energiu spojenú s dodávkou závlahovej vody zdvíhajú
jej cenu na úroveň, ktorá je pre niektorých odberateľov – farmárov nezaujímavá,
resp. neprijateľná;
 ku

koncu

roka

sme

zaregistrovali

výpovede

nájomných

zmlúv

nájomcov

– prevádzkovateľov na TPC HZZ, ktoré neboli v roku 2009 dostatočne využívané.

Záhorie
Podunajsko
Dolné Považie
Horné Považie
Ponitrie
Pohronie a Poiplie
Bodrog Hornád
CELKOM:

21 746
88 520
74 570
41 724
16 938
46 171
31 625
321 294

37
127
69
57
64
84
49
487

12 534
62 064
56 175
35 961
9 035
21 091
17 466
214 326

15
70
53
37
24
24
14
237

12
51
45
25
19
14
11
177

1 194 655
2 912 392
5 083 991
2 273 311
355 412
2 136 231
50 546
14 006 538

Radvaň n/Dunajom - Virt I. , ČS Radvaň – plávajúca čerpacia stanica
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Odber vody v
3
m /ha

Odber vody v m

Počet NAJ
zmlúv

Prenajaté ČS

výmera
prenajatých
závlah v ha

Počet ČS

výmera
vybudovaných
závlah v ha

Rajón

3

Odbery závlahovej vody podľa jednotlivých rajónov:

95,31
46,93
90,5
63,22
39,34
101,29
2,89
65,35
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Odbery závlahovej vody v grafickom vyjadrení:
3

Odber závlahovej vody v m v roku 2009
v jednotlivých rajónoch
6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0
Záhorie

Podunajsko

Dolné
Považie

Horné
Považie

Ponitrie

Pohronie a
Poiplie

Bodrog
Hornád

2. INVESTIČNÁ VÝSTAVBA
Investičná výstavba na hlavných melioračných zariadeniach v roku 2009 nebola
plánovaná ani realizovaná z dôvodu neprideľovania finančných prostriedkov zriaďovateľom
už od r. 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. V uplynulom roku začal štátny podnik systematicky
usporadúvať majetok HZM, predovšetkým zápisy budov čerpacích staníc plošne od juhozápadu
republiky v regióne Podunajsko, Záhorie a časť Dolného Považia, vzhľadom na vyčlenené finančné
prostriedky získané odpredajom nadbytočného a neupotrebiteľného majetku v roku 2008.

V tejto

etape bolo geometricky zameraných 23 areálov čerpacích staníc s prístupovými komunikáciami
a vedľajšími objektmi. Zároveň boli prelustrované vlastnícke vzťahy k pozemkom. Po pridelení
súpisných čísiel bol podaný návrh na zápis do príslušných správ katastra nehnuteľností. Vzhľadom
na veľkosť a zložitosť agendy geodetické práce v tejto etape ešte pokračujú.
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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 prebytočného a neupotrebiteľného majetku v roku 2009
bola

naďalej uskutočňovaná na základe pôvodne odsúhlaseného plánu predaja nehnuteľností,

v súlade s uznesením č. 2/2009 porady vedenia št. podniku. Štátny podnik pri predaji prebytočného
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 je v tomto prípade Ministerstvo pôdohospodárstva
SR. V uplynulom roku

bolo v súlade s rozhodnutím zakladateľa odpredaných celkovo

14 nehnuteľností (z toho 3 obchodnou verejnou súťažou a 11 priamym predajom) a 36 hnuteľných
vecí formou priameho predaja spolu v sume: 301 433,53 € (9,080.986,52 Sk).

Prehľad predaného nehnuteľného a hnuteľného majetok v roku 2009:

A. Nehnuteľnosti:
1. Benková Potôň – sklad závlahových súprav: 28.060,- €;
2. Zlaté Klasy ( u.ú. Rastice ) – administratívna budova: 185.000,- €;
3. Štvrtok na Ostrove – sklad závlahových súprav: 17.000,- €;
4. 11 prípadov predaja častí rúrových potrubí: spolu v cene 59.051,43 €.
B. Hnuteľné veci:
1. Stroje a zariadenia z VS Most pri Bratislave v počte 36 ks: spolu v cene 12.322,10 €

V uplynulom roku tak ako po minulé roky štátny podnik poskytoval odborné stanoviská
o existencii hydromelioračného majetku k 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
počtu 1 657 obdržaných žiadostí vydaných 1 386 odborných stanovísk, čo predstavovalo
finančný príjem pre podnik vo výške 78.497,46 €. Obdržaných rozhodnutí (územných, stavebných,
o odňatí PP), kde štátny podnik bol účastníkom správnych konaní bolo celkovo 2 126.
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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.
Na odbore usporiadania majetku bola koordinovaná

a organizačne zabezpečovaná

aj počas celého roka 2009 vnútropodniková koncepčno - vývojovú službu pôvodne zadávaná pre
potreby MP SR: “Zabezpečenie a riešenie správy, majetkovoprávneho usporiadania a spôsobu
nakladania s hydromelioračným majetkom vo vlastníctve štátu.“

4. FINANCOVANIE A EKONOMIKA

A.) FINANCOVANIE
Najdôležitejším vlastným zdrojom z hľadiska jeho objemu a tvorby boli tržby z predaja
hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý predstavoval z finančného hľadiska sumu 864.548,- €,
pričom 565.093,- € bol príjem z predaja nadzemného VN vedenia. Platba za tento predaj prebehla
ešte v roku 2008, avšak v dôsledku toho, že v kúpno-predajnej zmluve bol za deň prechodu do
vlastníctva kupujúceho určený deň odovzdania predmetu podľa odovzdávajúceho protokolu, výnos
z tohto predaja ja zaúčtovaný do tržieb z predaja majetku až v roku 2009.
Vlastné zdroje financovania ďalej tvorili tržby z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného
majetku v celkovej hodnote 252.271,- € a tržby za odborné vyjadrenia v sume 81.025,- €.
Z cudzích zdrojov bola najdôležitejším zdrojom dotácia na opravy a údržby HMZ v celkovej
výške 994.879,- € poskytnutá na základe

„Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 1/2009 - HMZ“

uzatvorenej podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 3703/2005-100
o poskytovaní dotácií na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných častí
hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu vo výške 331.000 € a v zmysle Dodatku č. 1
k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2009-HMZ vo výške 663.879,- €.
Vyššie uvedené vlastné a cudzie finančné zdroje tvorili hlavnú časť finančných prostriedkov
určených na krytie prevádzkových a iných potrieb štátneho podniku v roku 2009.
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B. ) EKONOMIKA
I. V ý n o s y
Plán výnosov bol prekročený v absolútnom vyjadrení o 973. 501,- €, čo v percentuálnom
vyjadrení predstavuje plnenie na 159,49 %.
Najvýznamnejší podiel na tomto prekročení výnosov majú tržby z predaja hmotného
a nehmotného majetku, ktorý tým, že dosiahol sumu 864.548,- € prekročil plánovaný objem
o 167.476 €, čiže plán bol splnený na 124 %.
Ďalším významným podielom sa na celkovom prekročení plánovaných výnosov podieľajú
tržby z predaja služieb, keď ich plánovaný objem bol prekročený o 64.793,- €, čiže o 22,44 %,
z toho tržby za odborné vyjadrenia boli prekročené o 14.637 €, čiže o 22,05 %.
Ostatné výnosové položky boli splnené približne na úrovni plánu.
II. N á k l a d y
Celkové plánované náklady v čiastke 10.547,- tis. EUR boli prekročené o 646.218,- €,
čiže v percentuálnom vyjadrení o 6,127 %.
Hlavný podiel na tomto prekročení malo zvýšenie nákladov na opravy a udržiavanie, kde
nárast oproti plánu predstavuje v absolútnom vyjadrení 644.167,- €, čiže plán bol prekročený
o 168,749 %. Toto bolo zapríčinené najmä vysokými nákladmi na opravu a udržiavanie
ČS v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 1-2009-HMZ o poskytnutí dotácií na zachovanie
prevádzky

schopného

stavu

a likvidáciu

nefunkčných

častí

hydromelioračného

majetku

vo vlastníctve štátu vo výške 994.879,- €. Pre porovnanie dotácia v roku 2008 bola poskytnutá
vo výške 597.490,54 €.
Významne sa na prekročení nákladov podieľala tiež zostatková cena predaného majetku
účtovaná do nákladov, ktorá dosiahla výšku 229.812,- €. Toto prekročenie plánu zostatkovej ceny
predaného majetku vyplýva z toho, že boli predané nehnuteľnosti nad rámec vecného plánu predaja
majetku na rok 2009.
Odložená daň bola vypočítaná vo výške 768.131,- €, čo v percentuálnom vyjadrení
predstavuje prekročenie plánu o 7,732 %.
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Skutočne zaplatené dane a poplatky nedosiahli hodnotu plánovaných, úspora oproti plánu
predstavuje 7.730,- €, čiže 21,171 %. Úspora sa dosiahla nižším objemom zaplatenej dane
z nehnuteľností v dôsledku predaja nehnuteľností, a taktiež nižšou sadzbou dane z motorových
vozidiel.
Naproti tomu sa dosiahla úspora mzdových nákladov, kde skutočné náklady dosiahli len
91,115 % plánovaných. Toto sa podarilo dosiahnuť vďaka novej organizačnej štruktúre zakotvenej
v Organizačnej smernici č. 6/2009 - Organizačný poriadok štátneho podniku Hydromeliorácie, š.p.,
ktorou bol zrušený právny referát, mzdový referát a taktiež funkcia podnikového vodohospodára.
Mesačná úspora tejto zmeny predstavuje 5.419,76 €.
Ostatné nákladové položky sú približne na úrovni plánu, resp. nižšie uvedené, 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 2009“, pričom tento rok je plán výnosov a nákladov vypracovaný v podrobnejšej
forme, než za predchádzajúce roky.
Návrh na vyrovnanie straty za rok 2009
V zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 111/1990 Z.z. o štátnom podniku v platnom znení bude na
MP SR zaslaný návrh na vyrovnanie dosiahnutej straty za rok 2009 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie rok 2009
1. Výsledok hospodárenia – strata pred zdanením
2. Odložená daň

-7.815.957,32 €
768.130,83 €

3. Výsledok hospodárenia – strata po zdanení

-8.584.088,15 €

Vyrovnanie straty
1. Zníženie základného imania

8.584.088,15 €

Ročné odmeny riaditeľa a členov dozornej rady
(počas roka 2009 boli 3 osoby menované výkonom funkcie riaditeľa)

Ročná odmena riaditeľa

17.707,00 €

Ročná odmena členov dozornej rady

3.983,28 €
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5. VÝVOJ ČINNOSTI DO BUDÚCEHO OBDOBIA
Vzhľadom na limitovanú a obmedzenú tvorbu vlastných finančných zdrojov sa v budúcnosti
javí problémová existencia organizácie vo forme štátneho podniku s obmedzenými podnikateľskými
aktivitami. Preto bude nutné obnoviť tieto aktivity a doplniť ďalšími potenciálnymi zdrojmi
zo ŠR, resp. SPF alebo zabezpečiť jeho transformáciu v súlade s Koncepciou nakladania
s hydromelioračným majetkom. Po prijatí tejto koncepcie zakladateľom bude v budúcnosti nutné
pretransformovať i formu správy s ohľadom na finančné zdroje.

Ing. Mária Ondrušová
riaditeľka

V Bratislave, dňa 17.05.2010
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6. ZOZNAM PRÍLOH
Príloha č. 1 –

Plnenie plánu výnosov a nákladov za rok 2009

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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