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Vec: Informácia o finančnom stave spoločnosti k 30.09.2013 

 

V I. polroku 2012 spoločnosť dosahovala nepriaznivé hospodárske ukazovatele. Zo 

svojich príjmov nedokázala vyplácať v stanovenom termíne výplaty pre zamestnancov, dane 

a odvody do poisťovní. Taktiež platiť za dodávky plynu, elektrickej energie, vodného -

stočného, za dodávky liekov a stravy pre pacientov na LDCH ako i ostatné dlhy, ktoré vznikli 

pri budovaní a prevádzke nemocnice. Po nástupe nového konateľa boli prijaté zásadné 

opatrenia, ktoré mali stabilizovať činnosť nemocnice. V prvom rade bolo treba uzatvoriť 

splátkové kalendáre s rozhodujúcimi veriteľmi – Sociálnou poisťovňou, Daňovým úradom, 

ZSE, SPP a ďalšími, ktorí sa domáhali svojich práv pod hrozbou súdneho konania alebo 

prostredníctvom advokátskej kancelárie. Ku dňu 30.9.2013 sa nám podarilo uhradiť celý dlh 

voči SPP a ZSE, pravidelne splácame splátky voči Sociálnej poisťovni a Daňovému úradu, 

splatili sme viacero dlhov voči dodávateľom prác a služieb, ktoré vznikli v uplynulých 

rokoch. Uzatvorili sme splátkové kalendáre s mestskými spoločnosťami, ktoré postupne 

splácame. 

 

Po analýze výdajov bolo zistené, že vysoké náklady sú spôsobené výdajmi za teplo, 

elektrickú energiu, vodné - stočné na budove LDCH na Podzámskej ulici. Po dohode so 

spoločníkmi bolo rozhodnuté, že LDCH a LSPP sa presťahujú do nevyužitých priestorov 

polikliniky. Zároveň bolo rozhodnuté o pripojení sa na nový zdroj tepla z JE Jaslovské 

Bohunice. Budova LDCH bola odovzdaná mestu a v súčasnosti je využívaná ako domov 

dôchodcov. Bol optimalizovaný počet pracovníkov, zaviedlo sa prísne hospodárenie so 

všetkým spotrebným materiálom. I napriek zlej finančnej situácii spoločník Klimati Logistic, 

s.r.o. vybudoval novú lôžkovú časť nemocnice a zrenovoval oddelenie LSPP v hodnote 

108 471,– eur. Problémom zostáva prevádzkovanie LSPP, kde následkom úbytku pacientov 

dochádza k trvalým stratám. Tak isto je problematická správa budovy polikliniky, kde 

i napriek eliminácii strát je pre spoločnosť neefektívna. 

 

Reštrukturalizácia dlhu.  

 

Dátum    počet veriteľov 

k 31.12.2011         101 

k 31.12.2012          65 

k 31.09.2013          32      z toho cca 19 sú bežné mesačné faktúry 

  

- 1 - 



Počty veriteľov znižujeme zámerne tak, aby nám ostali len rozhodujúci veritelia ako 

sú spoločníci, Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, mestské spoločnosti a iní veritelia, z ktorými 

máme uzatvorené zmluvy o splácaní dlhu, respektíve splátkové kalendáre. 

 

Spoločnosť oproti roku 2012 na strane príjmov je v pluse 136 710,– eur a na strane 

výdajov znížila náklady o 280 164,– eur. K uvedenému termínu sme dosiahli hospodársky 

výsledok + 38 000,– eur. Tento však bude ku koncu roka 2013 ovplyvnený úrokmi z pôžičiek 

a odpisov. 

 

Majetok spoločnosti ku dňu 30.09.2013 je 1 982 292,- eur. 

 

Vývoj dlhu. 

 

Termín     výška dlhu   

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

k 31.12.2012   2 064 000,- eur 

k 30.09.2013   1 966 000,- eur 

rozdiel:         - 98 000,- eur 

 

 

  

 K uvedenému termínu sme reálne znížili dlh nemocnice o 98 tisíc eur, pričom 

predpokladáme, že celkový dlh spoločnosti sa oproti  roku 2012 nezvýši. 

 

 

S pozdravom 

         

 

 

 

 

 

 

JUDr. Jozef Sobotovič 

              konateľ NsP Hlohovec, s.r.o. 
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