Správa cestovného ruchu, ako príspevková organizácia mesta, vychádzala vo svojom
hospodárení s finančnými prostriedkami z rozpočtu schváleného Mestským zastupiteľstvom
na rok 2006.
Hospodárením počas roka sme dosiahli výnosy 19 147 tis. Sk, náklady 18 214 tis. Sk,
čím sme vykázali zisk 933 tis. Sk. Zisk navrhujeme prerozdeliť do sociálneho fondu
v hodnote 32 000,- Sk a 901 154,98 do rezervného fondu.
Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch a pokladni bol k 31. 12. 2006
6 728 tis. Sk.
Pohľadávky k 31. 12. 2006
- domáci odberatelia
158 758,50
- zahr. odberatelia
68 760,Záväzky k 31. 12. 2006

/70 885,- Sk vymáhané súdnou cestou/
/61 100,- Sk vymáhané súdnou cestou/

271 975,30

Vývoj celkových výnosov a nákladov /v tis. Sk/:

Výnosy
Náklady

2003

2004

2005

2006

23 285
20 231

19 087
19 749

17 663
19 054

19 147
18 214

VÝNOSY
Tohtoročná letná turistická sezóna sa vyznačovala pekným a teplým júnom.
Nadpriemerne teplý júl vystriedal mimoriadne škaredý august. Celkový počet návštevníkov
v stanovom, karavanovom kempe, ale i v pevných ubytovacích zariadeniach sa podstatne
nelíšil od predošlého roku. Zaznamenali sme zvýšený počet denných návštevníkov oproti
predošlým rokom, čo sa prejavilo zvýšením tržieb za vstupné o 755 tis. Sk. Zvýšené výnosy
sme zaznamenali aj v požičovni športových potrieb /o 96 tis. Sk/.
Príjmy z vlastníctva majetku sa skladajú z prenájmu bufetu Koliba na južnej strane
jazier, spoločenskej miestnosti hotela Amur, kancelárie v budove SCR a bufetu na severnej
strane jazier.
V položke poplatky a platby z predaja služieb sú najväčšie položky:
- 2 744 tis. Sk - ubytovanie – hotel Amur
- 2 044 tis. Sk - ubytovanie – bungalowy
- 92 tis. Sk - ubytovanie – bunky
- 2 362 tis. Sk - vstupné brány
- 359 tis. Sk - požičovňa športových potrieb
- 182 tis. Sk - ihriská
- 475 tis. Sk - práce s multikárou

NÁKLADY
Pred zahájením letnej turistickej sezóny pristupujeme pravidelne k údržbe strojov
a zariadení, ako aj celého areálu. Previedli sme vnútorné maľby a nátery všetkých sociálnych
zariadení, opravili lavičky, detské ihriská a verejné osvetlenie. V celom areáli sme vysadili
kríky a kvetiny, odstránili suché konáre, upravili a zatrávnili pláže. Doplnili a vyčistili sme
pieskoviská pre deti a upravili tenisový kurt. Na južnej strane sme začali s prerábaním spŕch.
Počiatočne práce vykonávame našimi zamestnancami a sú zahrnuté v položke materiál /nákup
materiálu/ a mzdy.
Do položky materiál patrí ešte nákup pomocného materiálu, čistiaceho materiálu,
kancelárskych potrieb, drobného dlhodobého majetku spĺňajúceho podmienku materiálu,
pracovné odevy...
V dopravných nákladoch sú zahrnuté náklady na opravy a údržbu strojového parku,
pohonné hmoty a poistenia áut.
V položke služby sú najväčšie položky:
- 1 292 tis. Sk Dohody /pri nepriaznivom počasí sme brigádnikov posielali domov/
- 283 tis. Sk Propagácia a reklama – počas celého roka sme propagovali Slnečné jazerá na
viacerých stránkach na internete. Naše ubytovacie zariadenia sme propagovali
v časopisoch na Slovensku, Česku aj v Poľsku. V januári sme sa zúčastnili na
výstavách cestovného ruchu v Bratislave a Brne. V septembri sme boli na
medzinárodnej výstave cestovného ruchu vo Varšave, ktorú hradila Slov.
agentúra pre cestovný ruch.
- 206 tis. Sk Pranie bielizne
- 767 tis. Sk Záchranná vodná služba
- 300 tis. Sk Záchranná zdravotná služba
- 297 tis. Sk Stravovanie zamestnanci
- 114 tis. Sk Poistenie majetku
- 435 tis. Sk Vývoz smetia
- 60 tis. Sk Audit
Položka nájomné za pozemky je nižšia oproti rozpočtu, nakoľko pri zmene majiteľa
jedného pozemku urobil nájomnú zmluvu priamo mestský úrad.
V položke transfery jednotlivcom sú zahrnuté vyplatené nemocenské dávky
pracovníkov.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Nízke čerpanie kapitálových výdavkov vyplýva zo skutočnosti, že sme šetrili finančné
prostriedky na novú recepciu pri hoteli Senec, ktorú začneme stavať začiatkom roka 2007.
V roku 2006 sme zaplatili len za vyhotovenie projektu.
Do požičovne bicyklov sme kúpili 3 nové vodné bicykle, nakoľko je o ne zo strany
rekreantov záujem. Zakúpili sme nové nerezové sprchy na pláž na južnej strane jazier a nové
kontajnery. Kúpili sme nové softvérové programy pre mzdy a správu registratúry. Do hotela
Amur sme kúpili novú automatickú pračku a na prevádzku novú kosačku.

Fondy
a/ Účet 901 – Fond dlhodobého majetku
Stav fondu k 1. 1. 2006
Prírastky fondu
Úbytky fondu
Stav fondu k 31. 12. 2006
b/ Účet 952 – Záväzky zo sociálneho fondu
Stav fondu k 1. 1. 2006
Tvorba 0,6 %
Spolu

12 058 313,10
1 628 388,50
1 540 423,15
12 146 278,45

47 329,69
35 022,00
82 351,69

Čerpanie – stravné
- odmena
- zájazd pre zamestnancov
Spolu

20 226,8 000,29 520,57 746,-

Stav fondu k 31. 12. 2006

24 605,69

c/ Účet 914 – Fond rezervný
Stav fondu k 1. 1. 2006
Prírastky
Úbytky
Stav fondu k 31. 12. 2006

3 084 130,64
0
1 391 446,81
1 692 683,83

d/ Účet 916 – Fond reprodukcie
Stav fondu k 1. 1. 2006
Prírastky
Úbytky
Stav fondu k 31. 12. 2006

2 945 808,44
1 544 647,15
797 800,90
3 692 654,69

