
VÝROČNÁ SPRÁVA 2019





100% mestská obchodná spoločnosť
mesta banská bystrica



Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa

Základné informácie o spoločnosti

Zloženie orgánov spoločnosti

Organizačná štruktúra spoločnosti

Činnosť spoločnosti v roku 2019

Prehľad finančných ukazovateľov

Výsledok hospodárenia

Štruktúra majetku

Zdroje krytia majetku

Hospodárenie vybraných stredísk

Priemyselný park Šalková

Krytá plaváreň Štiavničky

Zimný štadión

Prenájom bytov, nebytových priestorov a parkovacích miest

Objekty prestupného sociálneho bývania

Výkon správy

Prenájom historickej budovy Radnice

Správa o činnosti dozornej rady

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku 2019

Predpokladaný vývoj spoločnosti na rok 2020

Doplňujúce informácie

Prílohy

Účtovná závierka 2019

Poznámky k účtovnej závierke 2019

Správa nezávislého audítora

Dodatok správy nezávislého audítora

3

4-5

6

7

8-9

10

10

11

11

12

12-13

14-15

16-17

18

19

20

21

22

23

23

23

24

25-36

37-44

45-47

48-49

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

.................................................................................   

.................................................................................   

.................................................................................   

.................................................................................

.................................................................................      

obsAh príhovor predsedu predstAvenstvA 
A generálneho riAditeľA

2

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019



príhovor predsedu predstAvenstvA 
A generálneho riAditeľA

Vážený akcionár, vážené dámy a páni,

s potešením predkladáme Výročnú správu za rok 2019, ktorý z pohľadu dosiahnutých ekonomických výsledkov spo-
ločnosti MBB a.s. môžeme považovať za úspešný. Po dvoch predchádzajúcich rokoch, kedy spoločnosť vykázala záporný 
hospodársky výsledok, sme rok 2019 ukončili v kladných číslach. Najväčší podiel na zlepšení hospodárskeho výsledku malo 
predovšetkým výrazné zvýšenie objemu predajov pozemkov v Priemyselnom parku Šalková, ako aj pokračovanie v dôsled-
nom dodržiavaní nastaveného riadenia finančných tokov spoločnosti.

Rok 2019 priniesol pre našu spoločnosť novú výzvu súvisiacu s rozhodnutím Mesta Banská Bystrica prevziať na seba 
zodpovednosť za organizáciu najväčšieho mládežníckeho športového sviatku v Európe - Európskeho olympijského festi-
valu mládeže (EYOF). Toto rozhodnutie podporené uznesením Vlády SR o pridelení značných finančných prostriedkov do 
rekonštrukcie športovej infraštruktúry nám umožnilo odvážnejšie pristúpiť k rozsahu plánovaných rekonštrukcií zimného 
štadióna aj krytej plavárne. V pomerne krátkom čase sme museli odštartovať množstvo nevyhnutných procesov súvisiacich 
s úpravou a prípravou projekčných prác, následnou prípravou na inžinierske konania, ako aj zvládnuť náročné procesné 
a legislatívne úkony nevyhnutné pre samotné požiadanie o poskytnutie štátnej pomoci.

Aj napriek intenzívnej príprave na rozsiahlejšiu rekonštrukciu zimného štadióna sme počas roka 2019 stihli zrealizovať 
niektoré plánované rekonštrukčné činnosti podporené vládnou dotáciou z roku 2018.

Dnes, pri predkladaní tejto správy, môžeme konštatovať, že na úspešné zvládnutie pripravenosti zimného štadióna 
a plavárne pre potreby EYOF máme k dispozícii jeden rok navyše kvôli posunutiu termínu konania EYOF z roku 2021 na rok 
2022 z dôvodu dopadov pandémie ochorenia COVID-19. Aj napriek tomu zostáva našou kľúčovou iniciatívou nespomaliť 
v rozbehnutých prípravných procesoch s jasným cieľom, ktorým je spustenie a úspešné ukončenie všetkých rekonštrukč-
ných prác na zimnom štadióne a krytej plavárni v čo najskoršom možnom termíne.

Sme si vedomí, že nič z toho, čo sme dosiahli, by nebolo možné bez vysokého úsilia a zodpovedného prístupu našich 
zamestnancov. Veľká vďaka patrí nielen im, ale i nášmu akcionárovi, jeho zástupcom a pracovníkom, členom dozornej rady 
a obchodným partnerom a klientom.

Pevne verím, že rok 2019 zostane pozitívnym impulzom a že aj napriek negatívnym ekonomickým dopadom pandemic-
kých opatrení si spoločnosť MBB a.s. svoju získanú stabilitu udrží aj do budúcich období.

 Ing. Dušan Argaláš
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ZáklAdné informácie o spoločnosti

Spoločnosť MBB a.s. so 100 % akcionárskou účasťou Mesta Banská Bystrica patrí medzi spoločnosti podnikajúce v oblasti 

prenájmu nehnuteľností,  investičnej výstavby, správy bytových domov a v oblasti prevádzky športových zariadení.

Obchodné meno

MBB a.s.

Sídlo:

ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

36 039 225

Deň zápisu do obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica: 

11.01.2000

Právna forma:

akciová spoločnosť

Označenie v Obchodnom registri SR

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

oddiel: Sa, vložka číslo: 601/S

Základné imanie MBB a.s. k 31.12.2019 predstavovalo 16.400.000,00 Eur

Informácie o konsolidovanom celku

Účtovná závierka spoločnosti je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky mesta Banská Bystrica.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

4



5

•	staviteľ – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

•	vykonávanie bytových a občianskych stavieb

•	vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb

•	činnosť stavebného dozoru: pozemné stavby

•	 inžinierska činnosť v stavebníctve: obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve, vykonávanie prác a výkonov pre inves-

torov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií, rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb

•	kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti

•	kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

•	sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby

•	poskytovanie leasingových služieb

•	 faktoring

•	 forfaiting

•	správa nehnuteľností

•	 reklamná a propagačná činnosť

•	marketingová činnosť

•	obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností

•	prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej  piatich vozidiel patria-

cich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti

•	prevádzkovanie verejných vodovodov – kategória II

•	prevádzkovanie verejnej kanalizácie – kategória II

•	prenájom bytov a nebytových priestorov

•	prenájom a kúpa nehnuteľností

•	vedenie účtovníctva

•	správa bytového a nebytového fondu

•	prevádzkovanie športových zariadení

•	prípravné práce k realizácii stavby

•	uskutočňovanie stavieb a ich zmien

•	dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov

•	čistiace a upratovacie služby

•	administratívne služby

•	prenájom hnuteľných vecí

•	sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

•	údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

ZáklAdné informácie o spoločnosti

predmet činnosti
(podľa výpisu z Obchodného registra)
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Najvyšším orgánom spoločnosti je VALNÉ ZHROMAŽDENIE.  Jediným akcionárom je Mesto Banská Bystrica.

predstavenstvo mbb a.s.
zloženie v roku 2019

Ing. Michal Škantár
predseda dozornej rady

Ing. Milan Lichý
člen dozornej rady do 25.07.2019

Mgr. Matúš Molitóris 
člen dozornej rady do 25.07.2019

RNDr. Ladislav Topoľský
člen dozornej rady do 25.07.2019

Mgr. Vladimír Pirošík
člen dozornej rady do 25.07.2019

Pavol Bielik
člen dozornej rady do 25.07.2019

Ing. Igor Kašper
člen dozornej rady od 26.07.2019

Ing. Peter Pohančaník
člen dozornej rady od 26.07.2019

Ing. Martin Turčan
člen dozornej rady od 26.07.2019

Ing. Martin Úradníček
člen dozornej rady od 26.07.2019

dozorná rada mbb a.s.
zloženie v roku 2019

Zloženie orgánov spoločnosti

Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva
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orgAniZAčná štruktúrA spoločnosti

Predstavenstvo
Generálny riaditeľ

Právnik

Referent

Asistent GR

Vedúci
ekonomického

oddelenia

Vedúci technicko-
investičného

oddelenia

Vedúci oddelenia
správy

nehnuteľností

Vedúci oddelenia
prevádzky športových

zariadení

Operátor
vedúci zmeny

Hlavný
účtovník

Vedúci
plavčík

Operátor
vedúci zmeny

Správca
zimného štadióna

Operátor

Účtovník ReferentReferent

Operátor

Účtovník Referent

Plavčík
záchranár

Účtovník Pracovník

Plavčík
záchranár

Pracovník

Plavčík
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Operátor

Operátor

Plavčík
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Plavčík
záchranár

Plavčík
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Údržbár
rolbár

Údržbár
rolbár

Údržbár
rolbár

Údržbár
rolbár

Údržbár
rolbár

Údržbár
rolbár

Upratovačka

Upratovačka

ReferentReferent
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V roku 2019 spoločnosť pokračovala vo svojej bežnej činnosti týkajúcej sa starostlivosti o prevádzku a údržbu vlastných ob-
jektov a v postupnom dobudovávaní infraštruktúry v Priemyselnom parku Šalková, vďaka čomu bol zaznamenaný výrazný 
nárast v predaji pozemkov. Popri bežnej činnosti sa však veľké úsilie vynakladalo na pokračovanie v príprave rekonštrukcie 
a revitalizácie športovej infraštruktúry zimného štadióna a plavárne.

mbb a.s., ako 100% mestská obchodná spoločnosť:

•	 predáva pozemky a buduje infraštruktúru v Priemyselnom parku Šalková (INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA),

vlastní, prenajíma a spravuje 187 vlastných bytov a 135 nebytových priestorov vo vlastných nájomných bytových 

domoch (Medená 1-11, Rudohorská 27, Kráľovohoľská 20-22),

•	 vlastní a prenajíma objekty prestupného sociálneho bývania  “KOTVA” a 44 nájomných bytov na „Internátnej 12“,

•	 vykonáva správu v 189 mestských nájomných bytoch (Šalgotarjánska, Švermova, Krivánska, Podháj),

•	 vykonáva správu pre 672 bytov v bytových domoch na území mesta Banská Bystrica (SVB, priama správa), 

•	 vlastní a prevádzkuje Krytú plaváreň Štiavničky v Banskej Bystrici,

•	 vlastní a prevádzkuje Zimný štadión v Banskej Bystrici,

•	 zrekonštruovala, vlastní a prenajíma Radnicu na Námestí SNP,

•	 zrekonštruovala historickú budovu Barbakan,

•	 prenajíma reklamné plochy vo svojich objektoch.

činnosť spoločnosti v roku 2019 činnosť spoločnosti v roku 2019

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019
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najvýznamnejšie kroky v roku 2019:

Splatenie investičného úveru a pokračovanie v investičnej činnosti.

Vďaka úspešnému predaju investičných pozemkov v Priemyselnom parku Šalková sa už v roku 2019 podarilo splatiť 

celý úverový rámec vo výške 800 tisíc €, ktorý bol postupne čerpaný počas rokov 2017 a 2018. Zvýšené predaje umož-

nili ďalej pokračovať v dobudovávaní infraštruktúry, čo zvyšuje šance dopredať zostávajúce voľné pozemky.

Začiatok modernizácie a revitalizácie športovísk.

Systémové opatrenia a prípravno-organizačné činnosti zamerané na spustenie procesu modernizácie športovísk v minulom 

roku umožnili začatie postupnej rozsiahlej rekonštrukcie zimného štadióna. Vládna dotácia v hodnote 1,57 milióna € 

pripísaná v závere roku 2018 sa počas roka 2019 vyčerpala do výšky 481 tisíc € na stavebné úpravy v interiéri haly A. Aktívne 

sa pracovalo na príprave architektonickej štúdie „Prestavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho 

zázemia“, po ktorej odobrení sa intenzívne pripravovali projektové dokumentácie pre všetky stupne konaní. Uznesením Vlády 

SR o podpore infraštruktúry pre organizáciu EYOF sa kreoval rozsah ďalších nevyhnutných rekonštrukcií a modernizácie celého 

zimného štadióna. Spustil sa proces prípravy jednotlivých žiadostí o poskytnutie dotácií, ich posudzovania z pohľadu 

poskytnutia štátnej pomoci a práce na vypracovaní „Štúdie uskutočniteľnosti“ rekonštrukcie zimného štadióna, pre žiadosť 

o poskytnutie vládou schválenej dotácie vo výške 3,35 milióna €. V závere roka boli súbežne spustené všetky nevyhnutné 

inžinierske činnosti smerujúce k získaniu stavebného povolenia pre „Prestavbu západnej tribúny“ a intenzívne pokračovali 

projekčné práce na zvyšné rozsahy rekonštrukcie zimného štadióna.

Rovnako v závere roka boli pripravované a konzultované podmienky pre podanie žiadosti o dotáciu na „Revitalizáciu, rekon-

štrukciu a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva – Krytá plaváreň Štiavničky“ v hodnote 800 tisíc €. 

V súvislosti s revitalizáciou areálu krytej plavárne prebiehala počas roka inžinierska činnosť pre získanie stavebných povolení, 

ktorá sa popri zapracovávaní pripomienok účastníkov konaní predĺžila o vynútené doprojektovanie prekládky plynového 

potrubia s následnými konaniami a postupmi pre získanie stavebného povolenia.

Odpredaj neupotrebiteľného nehnuteľného majetku. 

Pri predajoch neupotrebiteľných nehnuteľností došlo v roku 2019 k predaju nebytového priestoru na ulici 29. Augusta 

a nevyužiteľných pozemkov na Pršianskej terase.

Dodržiavanie platobnej disciplíny pri plnení záväzkov. 

Dodávateľské vzťahy sú stabilizované a platobná schopnosť spoločnosti je nadmieru uspokojivá. Záväzky sú uhrádzané riadne a včas. 

Pokračovanie v reklamnej činnosti vo vlastných objektoch.

V rámci reklamnej činnosti prostredníctvom systému „klip rámov“ v objektoch Krytá plaváreň, Zimný štadión a Medicínsko-

-obchodné centrum na Rudohorskej ulici boli dosiahnuté tržby približne na rovnakej úrovni ako v roku predchádzajúcom. 

Najviac sa reklame darilo v priestoroch krytej plavárne.

činnosť spoločnosti v roku 2019

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019
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prehľAd finAnčných ukAZovAteľov

Výnosy celkom 4 929 145

Výnosy z hospodárskej činnosti 4 917 157

Výnosy z finančnej činnosti 11 988

Náklady celkom 4 823 093

Náklady z hospodárskej činnosti 4 742 568

Náklady z finančnej činnosti 80 525

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 174 589

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti - 68 537

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (pred zdanením) 106 052

Daň z príjmov splatná 0

Daň z príjmov odložená 92 836

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (po zdanení) 13 216

V celých Eurách (€)     2019

výsledok hospodárenia

porovnanie hospodárskych výsledkov za roky 2014-2019
(Hospodársky výsledok za roky 2014 a 2015 tvorí súčet hosp. výsledkov za obe spoločnosti - BPM a MBB)

Hospodársky výsledok po zdanení (€)

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019
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prehľAd finAnčných ukAZovAteľov prehľAd finAnčných ukAZovAteľov

Dlhodobý hmotný majetok 29 766 668         74.89 %

Dlhodobý nehmotný majetok         5 647   0.01 %

Dlhodobý finančný majetok               0   0.00 %

Zásoby                  2 837 861  7.14 %

Pohľadávky   4 737 211 11.92 %

Finančné účty                  2 385 486          6.00 %

Časové rozlíšenie                       14 039  0.04 %

Majetok spolu                39 746 912       100.00 %

Vlastné imanie  27 487 240    69.16 %

z toho:     základné imanie  16 400 000

                 fondy  11 074 024

                 výsledok hosp. minulých rokov                                0

                 výsledok hosp. účtov. obdobia                       13 216

Záväzky                  4 545 802    11.44 %

z toho:     dlhodobé rezervy                     217 082

                 krátkodobé rezervy      352 436

                 dlhodobé záväzky                       629 521

                 krátkodobé záväzky                  1 320 990

                 úvery                  2 025 773

Časové rozlíšenie   7 713 870   19.40 %

Vlastné imanie + záväzky 39 746 912 100.00 %

Druh majetku
Zostatková netto 

hodnota k 31.12.2019 
(v celých €)    

Štruktúra 
majetku v %

Zdroje krytia majetku Objem k 31.12.2019 
(v celých €)

Štruktúra 
zdrojov v %

štruktúra majetku

Zdroje krytia majetku

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019
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priemyselný park šalková
INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA

V Priemyselnom parku Šalková boli počas roka 2019 ukončené stavebné práce na dobudovaní II. etapy komunikácií 

vetvy F a osvetlenia. Vďaka úspešnému ukončeniu procesu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod ochrannou 

hrádzou sa mohlo začať s realizáciou IV. etapy stavby „Rekonštrukcia ochrannej hrádze Hrona“. Celkovo sa v roku 2019 

do infraštruktúry preinvestovalo 184,5 tisíc €. Tržby z predaja pozemkov v Priemyselnom parku Šalková dosiahli za rok 

2019 objem skoro 1,161 milióna €, čo je približne 17-násobný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Investičný 

úver na dobudovanie infraštruktúry bol v roku 2019 kompletne splatený vo výške 800 tisíc €.

Celkové náklady             1 140 677

z toho:     náklady na energie 9 694

                 mzdové náklady                  26 403

                 náklady - predaj nehnuteľností             1 067 172

                 úroky z úveru                  11 635

                 súdne poplatky                           0

                 ostatné                  25 773

Celkové výnosy              1 344 992

z toho:     výnosy z predaja majetku              1 160 580

výnosy z MZ, a iných zmlúv                   121 200

vodné hospodárstvo                   22 643

ostané výnosy                        704

dotácia zo štát. rozpočtu                   39 865

Hospodársky výsledok                 204 315

Hospodárenie strediska Objem k 31.12.2019  (v celých €)

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019
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priemyselný park šalková
INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA

hospodárenie vybrAných stredísk
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krytá plaváreň štiavničky

Stredisko Krytá plaváreň Štiavničky poskytuje súbor služieb pre širokú verejnosť. Návštevníkom je k dispozícii 50 metrový 
plavecký bazén, relaxačný bazén s  vírivkami a  toboganom a detský bazén. Všetky bazény sú z nehrdzavejúcej ocele 
s  efektným osvetlením pod vodnou hladinou. V  bežnom vstupe majú návštevníci k dispozícii parnú saunu. Plavecký 
bazén spĺňajúci normy európskej plaveckej federácie pre organizáciu vrcholných súťažných podujatí je okrem bežnej 
verejnosti v maximálnej možnej miere využívaný na rozvoj plaveckej gramotnosti detí a mládeže a tréningovú činnosť 
športových plaveckých klubov. Na podporu rozvoja činnosti a športových aktivít banskobystrických plaveckých klubov 
a organizácií sa využíva osvedčený systém kombinácie mimoriadnych zliav na podporu športu za odbornosť a aktívnu 
účasť čo najväčšej členskej základne na športových súťažiach a vernostných zliav, ktoré zohľadňujú výšku dosiahnutých 
obratov klubov za predchádzajúce obdobie.

Celý rok 2019 pokračovali projekčné a  inžinierske činnosti potrebné pre získanie všetkých stavebných povolení na 
revitalizáciu areálu plavárne, kde sa projektanti museli vysporiadať s množstvom pripomienok účastníkov konaní a vlast-
níkov inžinierskych sietí, ktorými je dotknutý pozemok pri plavárni prehustený. Nevyhnutné bolo doprojektovať vynútenú 
prekládku plynového potrubia, ktoré následne muselo ísť samostatným konaním cez tzv. „malú EIU“.

Popri príprave na revitalizáciu areálu boli v spojitosti s organizáciou EYOF identifikované aj ďalšie požiadavky na moder-
nizáciu a dovybavenie plavárne, ktoré boli zapracované do žiadosti o poskytnutie dotácie vo vládou schválenej výške 
800 tisíc €, ktorá po niekoľkomesačných konzultáciách bola podaná aj uvoľnená na začiatku roka 2020. 

Súbežne s náročným prípravným procesom na spustenie rekonštrukčných prác spoločnosť pokračovala v zlepšovaní 
podmienok na krytej plavárni a udržiavaní jej vysokej atraktivity u návštevníkov, čomu svedčí aj dosiahnutie rekordnej 
návštevnosti za posledných 5 rokov, pričom za uvedené obdobie bol každoročne zaznamenaný jej medziročný nárast 
priemerne o 5 až 7%. Počas roka 2019 spoločnosť okrem bežných stavebných, vodoinštalačných a elektroinštalačných 
oprav zrealizovala kompletnú výmenu prístupového systému spočívajúceho vo výmene turniketov, zberača náramkov 
a opráv poškodených zámkov na skrinkách. Vykonal sa aj audit a následná modernizácia centrálnej serverovne.

Celkové náklady               1 219 072

z toho:     náklady na energie a služby 510 009

                 mzdové náklady 287 806

                 odpisy 300 041

                 opravy  54 587

                 úroky z úveru  12 848

                 dane a poplatky                    17 339

                 ostatné náklady                    36 442

Celkové výnosy               1 329 807

z toho:     výnosy z plávania                  709 108

výnosy z prenájmu NP    9 571

výnosy z reklamy                        6 309

dotácia na prevádzku                  604 819 

Hospodársky výsledok  110 735

Hospodárenie strediska Objem k 31.12.2019  (v celých €)

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

hospodárenie vybrAných stredísk



krytá plaváreň
BANSKÁ BYSTRICA

Porovnanie stavu záväzkov k 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019
Krytá plaváreň

(pre účely porovnania bol použitý stav záväzkov zaniknutej spoločnosti BPM s.r.o. k 31.12.2015)

 Stav záväzkov k 31.12.2015
 Stav záväzkov k 31.12.2016
 Stav záväzkov k 31.12.2017
 Stav záväzkov k 31.12.2018
 Stav záväzkov k 31.12.2019

hospodárenie vybrAných stredísk hospodárenie vybrAných stredísk
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Zimný štadión

Zimný štadión v Banskej Bystrici patrí k jedným z najstarších zimných štadiónov na Slovensku. Ponúka priestory pre 
tréningy a zápasy športových klubov a je miestom aktívneho oddychu pre širokú verejnosť. Priestory zimného štadióna 
sú využívané aj na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí. V nebytových priestoroch sa nachádzajú predajne športo-
vých potrieb, sauna a reštaurácia.

Vďaka pripísanej vládnej dotácii 1,57 milióna € v závere roka 2018 patril rok 2019 k rekordným z hľadiska výšky investícii 
do jeho rekonštrukcie za posledných 5 rokov. Počas roka sa z vládnej dotácie preinvestovalo 481 tisíc € v interiéri A haly na 
stavebné úpravy do statikmi odporúčaných nevyhnutných opatrení na zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštruk-
cie a do 5 rokov čakajúceho dokončenia zázemia pod severnou tribúnou. Po nevyhnutných projekčných dispozičných 
úpravách pre zefektívnenie využitia týchto nedokončených priestorov tak bolo možné hokejovej mládeži odovzdať 6 
odklimatizovaných moderných šatní s kanceláriami trénerov a sociálnymi zariadeniami s kompletným nábytkovým vyba-
vením prevedeným na mieru a vo farbách klubu.

V súvislosti s rozhodnutím organizovať EYOF 2022 v Banskej Bystrici bolo nevyhnutné v čo najkratšom čase zadefinovať 
rozsahy ďalších nevyhnutných rekonštrukcií a modernizácie celého zimného štadióna. Spustil sa proces prípravy jednot-
livých žiadostí o poskytnutie dotácií, ich posudzovania z pohľadu poskytnutia štátnej pomoci a práce na vypracovaní 
„Štúdie uskutočniteľnosti“ rekonštrukcie zimného štadióna pre žiadosť o poskytnutie vládou schválenej dotácie vo výške 
3,35 milióna €. 

V závere roka boli súbežne spustené všetky nevyhnutné inžinierske činnosti smerujúce k získaniu stavebného povole-
nia pre „Prestavbu západnej tribúny“ a intenzívne pokračovali projekčné práce na zvyšné rozsahy rekonštrukcie zimného 
štadióna.

Vďaka efektívnej komunikácii a spolupráci s Ministerstvom financií SR bola spoločnosti v októbri 2019 pripísaná účelová 
dotácia vo výške 150 tisíc € na všetky oprávnené investičné výdavky súvisiace s prípravou investície do rekonštrukcie, 
z ktorej sa do konca roka stihlo vyčerpať 15.600 €.

Mimo vládne účelové prostriedky spoločnosť z vlastných zdrojov preinvestovala rekordných skoro 160 tisíc € do výdav-
kov na nutné opravy, drobné investície a prípravu investícií v podobe rôznych štúdií a poplatkov v konaniach. Z toho cca 
17 tisíc € predstavovali investície splácané v čase za výmenu osvetlenia B haly a novú elektrickú rolbu. V rámci vlastných 
investičných výdavkov bola prestavaná nová vetva rozvodu tepla určeného pre potreby vykurovania a vzduchotechniky 
haly B, opravili sa dažďové zvody a namontovali snehové zábrany, pribudli dve priemyselné garážové brány v rolbárni 
a vlastnými silami sa zrekonštruovala operatívna kancelária ľadárov. Investovalo sa aj do nového prístrojového vybavenia. 
Okrem novej rolby bol zakúpený orezávač mantinelov a podlahový automat.

Komplexnou rekonštrukciou počas roka prešli aj prenajaté priestory bývalej sauny, ktoré nezodpovedali súčasným 
hygienickým požiadavkám, kde nový nájomca vlastnou investíciou vytvoril príjemné a moderné wellness centrum.
Možnosť investovania do opráv a postupnej obnovy umožňuje v minulých obdobiach nastavený systém financovania 
prevádzky štadióna, ktorý prenáša finančnú zodpovednosť na športové kluby, ktoré ho aktívne využívajú a majú možnosti 
získania dotácií na podporu svojej činnosti. Spoločnosť MBB podporovala amatérskych športovcov formou mimoriad-
nych zliav na podporu športu, možnosťou pokračovať v projekte odstraňovania korčuliarskej negramotnosti žiakov ban-
skobystrických základných škôl a umožnením tréningov v telocvični pri hale B pre všetkých hokejistov a krasokorčuliarov. 
Celková výška zliav za rok 2019 predstavovala čiastku 144,5 tisíc € (mládežnícke družstvá 96 tis. €, krasokorčuľovanie 30,6 tis. €, 
VŠ hokej 18 tis. €). 

Služby verejnosti sa udržiavali na nezmenenej cenovej úrovni. Naďalej bol podľa možností poskytovaný maximálny 
priestor pre verejné korčuľovanie s využitím bezplatných pomôcok a možnosťou odkladania osobných veci v skrinkách.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

hospodárenie vybrAných stredísk
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Hospodárenie strediska Objem k 31.12.2019  (v celých €)

Celkové náklady 789 311
z toho:     náklady na energie a služby 289 777
                 mzdové náklady 184 831
                 odpisy 173 500
                 opravy  63 814
                 úroky z úveru    7 547
                 dane a poplatky                    38 744
                 ostatné náklady  31 098

Celkové výnosy                  857 027
z toho:     výnosy z prenájmu NP                  514 140

výnosy z prenájmu ľad. plochy                  288 447
výnosy z prenájmu tenis. haly                       2 430
výnosy z hokejbalu                      2 138
výnosy z verej. korčuľovania                    17 513
výnosy z reklamy                      2 568
dotácia zo štátneho rozpočtu                    27 402
ostatné výnosy    2 389

Hospodársky výsledok                   67 716

Porovnanie stavu záväzkov k 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 
Zimný štadión.

(pre účely porovnania bol použitý stav záväzkov zaniknutej spoločnosti BPM s.r.o. k 31.12.2015)

 Stav záväzkov k 31.12.2015
 Stav záväzkov k 31.12.2016
 Stav záväzkov k 31.12.2017
 Stav záväzkov k 31.12.2018
 Stav záväzkov k 31.12.2019

Zimný štadión
BANSKÁ BYSTRICA

hospodárenie vybrAných stredísk hospodárenie vybrAných stredísk

* 31.12.2018 súčasťou záväzkov je zostatok záväzku za osvetlenie vo výške 51 004 €.
* 31.12.2019 súčasťou záväzkov je zostatok záväzku za osvetlenie vo výške 40 631 €.
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prenájom bytov, nebytových priestorov a parkovacích miest

Celkové náklady                  768 585

z toho:     náklady na energie a služby  46 488

                 mzdové náklady                  171 602

                 odpisy 384 517

                 opravy  62 805

                 úroky z úveru (ŠFRB)  14 872

                 dane a poplatky                    16 170

                 zostatková hodnota majetku                    59 660

                 poistné                      2 941

                 ostatné náklady                      9 530

Celkové výnosy                  826 548
z toho:      výnosy z prenájmu byty                  431 489

 výnosy z prenájmu NP                  144 508 
 výnosy z prenájmu park.miesta                      4 651

 výnosy z prenájmu pozemkov                       8 455

 výnosy z reklamy                         228

 výnosy z predaja majetku                  129 750

 zúčtovanie dotácií                  105 816

 ostatné výnosy                      1 651

Hospodársky výsledok                   57 963

Hospodárenie strediska Objem k 31.12.2019 
(v celých €)

MBB a.s. prenajíma a spravuje 187 bytov a 135 nebytových priestorov vo vlastných nájomných bytových domoch (Medená 1-11, 

Rudohorská 27, Kráľovohoľská 20-22). Parkovacie miesta spoločnosť ponúka na prenájom pred bytovým domom Rudohorská 27 

a Severná 5.

V zveľaďovaní našich nájomných objektov sme pokračovali aj v roku 2019.  Ukončila sa rozsiahla oprava strešných krytín na byto-

vom dome Rudohorská, ktorá sa začala realizovať minulý rok. Na nebytovom priestore na ulici 29. augusta v zariadení DSS „Kompa“ 

boli vymenené plastové okná vrátane montáže žalúzií.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

hospodárenie vybrAných stredísk



objekty prestupného sociálneho bývania „kotvA“,  ,,internátna 12“

Objekty prestupného sociálneho bývania zabezpečujú ubytovanie pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. Zvýšená 

kontrola platieb a dôsledné usmerňovanie v oblasti slušného správania nájomníkov v bytovom dome na Internátnej sa 

odzrkadlilo na zlepšenej platobnej disciplíne a nižšom rozsahu zdevastovaného majetku. Napriek zlepšeniu však proces 

prevýchovy problematických nájomcov zaostáva za rýchlosťou devastácie bytových a spoločných priestorov.

Celkové náklady                  103 326

z toho:      náklady na energie a služby  20 878

                 mzdové náklady                    58 974

                 odpisy                    11 436

                 opravy                      4 383

                 dane a poplatky                      4 634

                 ostatné náklady                      3 021

Celkové výnosy                    49 134

z toho:     výnosy z prenájmu byty                    26 514

výnosy z prenájmu NP                    19 945

ostatné výnosy                      2 675 

Hospodársky výsledok                  -54 192

Hospodárenie strediska Objem k 31.12.2019
(v celých €)

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

hospodárenie vybrAných stredísk hospodárenie vybrAných stredísk
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Spoločnosť MBB a.s. vykonáva správu pre 189 mestských nájomných bytov (Šalgotarjánska, Švermova, Krivánska, 

Podháj, Sládkovičova a i.) a 672 bytov v bytových domoch na území mesta Banská Bystrica. Správa je vykonávaná 

pre spoločenstvá vlastníkov bytov (majú právnu subjektivitu) a pre vlastníkov bytov, ktorí nemajú založené spolo-

čenstvo vlastníkov bytov (formou priamej správy). 

Zvýšenie poplatkov za správu docielené ešte v roku 2018 sa počas roka 2019 prejavilo nárastom tržieb za správu 

mestských bytov. Poplatky za správu boli dlhodobo podhodnotené a nezodpovedali trhovým podmienkam. Týmto 

krokom sa docielilo zlepšenie hospodárnosti strediska, ktoré už nevykazuje takú výraznú stratovosť.

Celkové náklady  64 344

z toho:     náklady na energie a služby    7 011

                 mzdové náklady                    55 919

                 opravy                         551

                 ostatné náklady                         863

Celkové výnosy                    56 649

z toho:     výnosy zo správy Mesto BB                    19 015  

výnosy zo správy SVB  priama správa                    37 634

Hospodársky výsledok                    -7 695

Hospodárenie strediska Objem k 31.12.2019
(v celých €)

hospodárenie vybrAných stredísk

výkon správy
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hospodárenie vybrAných stredísk

Jednou z činností spoločnosti je investičná činnosť v oblasti rekonštrukcie a obnovy kultúrnych pamiatok mesta Banská 

Bystrica. Historická časť Mestskej radnice bola zrekonštruovaná v októbri 2010 a  jej dvorné sídlo v apríli 2011. Budovu 

Radnice má Mesto Banská Bystrica v nájme a využíva ju ako sídlo Kultúrno informačného centra Banskej Bystrice a tiež na 

rôzne reprezentačné a kultúrno-spoločenské účely.

Na stredisku Radnica boli vykonané drobné opravy – výmena oceľového poklopu, výmena poškodených pántov na 

vstupnej bráne a menšia oprava strechy.

Hospodárenie strediska Objem k 31.12.2019
(v celých €)

Celkové náklady                  161 972

z toho:     náklady na energie a služby    5 420

                 mzdové náklady                    17 512

                 odpisy 110 844

                 opravy                      1 722

                 dane a poplatky                      2 835

                 úroky z úveru                    22 561 

                 ostatné náklady                      1 078

Celkové výnosy                  260 022

z toho:      výnosy z prenájmu Radnica                  259 203  

ostatné prevádzkové výnosy       819   

Hospodársky výsledok                    98 050

hospodárenie vybrAných stredísk

prenájom historickej budovy radnice
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správA o činnosti doZornej rAdy

Náplň činnosti dozornej rady MBB a.s. je v podmienkach spoločnosti určená stanovami MBB a.s. 

V priebehu roka 2019 sa uskutočnili celkom dve riadne zasadnutia dozornej rady, pričom predmetom ich rokovaní boli 
prevažne materiály týkajúce sa výsledkov hospodárenia spoločnosti MBB a.s. za rok 2018 a ekonomické ukazovatele obsiahnuté 
v Informatívnych správach o stave spoločnosti MBB a.s. k 31.12.2018 a k 30.6.2019. Prerokovávané boli aj aktuálne témy 
týkajúce sa podnikateľskej činnosti spoločnosti počas roka 2019.

1. Na zasadnutí dozornej rady zo dňa 15.04.2019, konaným pred zasadnutím Valného zhromaždenia, DR preskúmala 
riadnu individuálnu účtovnú závierku  k 31.12.2018 a taktiež návrh na zúčtovanie HV – straty za rok 2018 vo výške: -83,3 tis. €. K 
dosiahnutej miernej strate DR dostala vysvetlenie od predsedu predstavenstva Ing. Argaláša. Prostredníctvom údajov 
uvedených v Informatívnej správe o stave spoločnosti MBB a.s. k 31.12.2018 boli podrobne zhodnotené dosiahnuté 
ekonomické ukazovatele a ekonomické nastavenie spoločnosti, kde porovnaním s obdobím posledných troch rokov 
možno skonštatovať, že spoločnosť je k 31.12.2018 v dobrej finančnej kondícii. Spomenutý bol aj benefit poskytnutý 
zamestnancom spoločnosti v podobe vyplatenia 13. platov, čo sa odrazilo v náraste priemernej mesačnej mzdy 
zamestnancov za rok 2018. Členovia DR obdržali písomný materiál s podrobným aktualizovaným zoznamom všetkých 
odpredaných nehnuteľností za obdobie od 1.1.2016 až do 31.12.2018 s informáciami o kupujúcom, druhu nehnuteľnosti, 
cene a dátume pripísania prostriedkov na účet spoločnosti, ktorým si predstavenstvo plní informačnú povinnosť voči 
dozornej rade stanovenú valným zhromaždením.
V bode rôzne boli spomenuté aktuálne činnosti na projekte Revitalizácie a prestavbe zimného štadióna BB, kde začali 
stavebné práce na dokončení 6 šatní pod severnou tribúnou a prebiehalo VO na zabezpečenie drevenej nosnej kon-
štrukcie strechy haly A. Členovia DR boli upovedomení aj o zdržaní pri príprave Revitalizácie areálu Krytej plavárne 
Štiavničky, kde už druhý rok prebieha stavebné konanie a neustále zasahovanie do navrhovaných riešení zo strany 
účastníkov konania, malo za následok už tretie prepracovanie projektovej dokumentácie, čo zároveň ohrozilo spoloč-
nosťou plánovaný termín realizácie, ktorým bola jeseň 2019.

2. Dozorná rada na zasadnutí dňa 22.10.2019 zasadala v novom zložení. Novými členmi DR sa stali Ing. Igor Kašper, 
Ing. Peter Pohančaník, Ing. Martin Turčan a Ing. Martin Úradníček. Členom DR bola odprezentovaná Výročná správa za rok 
2018, ktorá bola vydaná za účelom poskytnutia verného a verejnosti dobre zrozumiteľného obrazu o stave hospodáre-
nia spoločnosti. Formou Informatívnej správy o stave spoločnosti MBB a.s. k 30.06.2019 boli odprezentované kontinuálne 
sledované ekonomické výsledky prijatých opatrení po zlúčení spoločností MBB a.s. a BPM s.r.o.
Predseda predstavenstva Ing. Argaláš upozornil na dodržiavanie striktného účtovného sledovania prevádzok po samo-
statných účtovných strediskách a taktiež strediskovom sledovaní a riadení cash flow na mesačnej báze. Členovia DR 
obdržali písomný materiál s podrobným aktualizovaným zoznamom všetkých odpredaných nehnuteľností za obdobie 
od 1.1.2016 až do 22.10.2019 s informáciami o kupujúcom, druhu nehnuteľnosti, cene a dátume pripísania finančných 
prostriedkov na účet spoločnosti, ktorým si predstavenstvo plní informačnú povinnosť voči dozornej rade stanovenú 
valným zhromaždením.
V bode rôzne okrem diskusie k aktuálnym témam bol odprezentovaný stav predaja pozemkov v Priemyselnom parku 
Šalková k 31.12.2018 a priebeh oživenia predajov počas roka 2019, ktoré dosiahli sumu 1,155 mil. € bez DPH, čo by sa 
malo premietnuť do dosiahnutia kladného hospodárskeho výsledku za rok 2019. Zhrnutá bola aj výška preinvestovaných 
a zrealizovaných prác v PPŠ počas roka 2019 v objeme cca 130 tis. € bez DPH a členovia DR boli informovaní o začatí 
prác na rekonštrukcii posledného úseku OH Hrona s plánovaným rozpočtom cca 84 tis. € bez DPH.

návrh nA roZdelenie hospodárskeho      
výsledku 2019

predpoklAdAný vývoj spoločnosti nA rok 2020

doplŇujúce informácie
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správA o činnosti doZornej rAdy návrh nA roZdelenie hospodárskeho      
výsledku 2019

predpoklAdAný vývoj spoločnosti nA rok 2020

doplŇujúce informácie

Skutočný výsledok hospodárenia po zdanení, ktorý MBB a.s. v roku 2019 dosiahla, predstavuje zisk v objeme 13 216 €.

Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní – zisku za rok 2019 vo výške  13 215,82 € pred-

ložený predstavenstvom spoločnosti je nasledovný:

Dnes možno konštatovať, že predpokladaný vývoj spoločnosti na rok 2020, ktorý mal byť ovplyvnený očakávanými 
výpadkami príjmov z dôvodu obmedzení počas rekonštrukcie športovej infraštruktúry bude výrazne poznačený aj 
ekonomickým dopadom pandemických opatrení.

Snahou vedenia bude eliminovať negatívne dopady na chod spoločnosti, čo najplynulejšie pokračovať v rozbehnu-
tých plánoch a činnostiach a promptne reagovať na všetky zmeny, ktoré počas roka môžu ešte nastať.

V Priemyselnom parku Šalková sa bude pokračovať v prácach na dobudovaní infraštruktúry, pričom sa očakáva aj oživenie 
záujmu o kúpu posledných voľných pozemkov.

Naďalej sa bude vyvíjať maximálne úsilie pre dokončenie procesov získania vládou schválenej dotácie na rekon-
štrukciu zimného štadióna vo výške 3,35 milióna € ako aj všetkých prípravných činností k spusteniu rekonštrukcií 
športovej infraštruktúry pre potreby konania EYOF 2022. Presunutím termínu konania EYOF na rok 2022 spoločnosť 
získala  drahocenný čas a prehodnotila priority. Hlavnou prioritou sa stáva čo najskoršie spustenie rekonštrukčných 
prác na zimnom štadióne, aby mohol byť čo najskôr k dispozícii pre športové aktivity. Z dôvodu veľkého výpadku tržieb 
z plávania a presunov termínov testovacích plaveckých súťaží počas núteného uzavretia prevádzky bol termín pláno-
vaného spustenia prác na revitalizácii areálu plavárne posunutý na začiatok 2. štvrťroka 2021. 

Spoločnosť bude naďalej zodpovedne pristupovať k poskytovaniu služieb svojim zákazníkom a k zlepšovaniu kvality 
bývania v nájomných bytových domoch.

V  oblasti podnikovej kultúry bude spoločnosť vytvárať vhodné podmienky pre osobnostný a  profesionálny rast 
svojich zamestnancov s dôrazom na efektívne plnenie si zverených úloh.

-  spoločnosť v priebehu roku 2019 nevynakladala žiadne náklady na výskum a vývoj,

- spoločnosť v roku 2019 nenadobúdala žiadne vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely ako ani dočasné listy
a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky,

- spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

1. doplnenie rezervného fondu                 1 321,58 €

2. doplnenie sociálneho fondu                   11 894,24 €



24

účtovná ZávierkA 2019

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

PRílOhy

Účtovná závierka ( Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky).
Správa nezávislého audítora.
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