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Vážený akcionár, vážené dámy a páni,

uplynul ďalší náročný rok pôsobenia už zlúčenej mestskej obchodnej 
spoločnosti MBB a.s., ktorý sa opäť niesol v znamení zmien, zdolávania 
nových výziev a prijímania mnohých opatrení.

Významným medzníkom zo začiatku roka 2017 bolo úspešné zavŕšenie procesov refinancovania jestvujúcich úvero-
vých vzťahov a ich nahradenie novým, pre spoločnosť výhodnejším úverom. Cieľ, ktorý sme si stanovili v minulom 
roku sa nám podarilo v plnej miere dosiahnuť. Na bankových úrokoch bankám sme zaplatili takmer o polovicu 
menej ako v roku 2016 a nižšie a rovnomerne rozložené úverové splátky nám umožňujú efektívnejšie riadiť peňažné toky 
spoločnosti.

Vďaka dôvere a podpore financujúcej banky sme mohli opäť naštartovať práce na postupnom dobudovaní infraštruktúry 
v Priemyselnom parku Šalková, kde výška preinvestovaných činností a prác v roku 2017 dosiahla päťnásobnú úroveň 
predchádzajúceho roka.

O krok vpred sme sa posunuli pri zveľaďovaní najvýznamnejších mestských športovísk, kde vďaka zmenám v spôsobe 
financovania prijatým v roku 2016, sme počas roku 2017 mohli zrealizovať celý rad nevyhnutných opráv. Ich výsledkom 
bolo najmä zlepšenie kvality služieb poskytovaných zákazníkom a zvýšenie bezpečnosti objektov. 

So sériou opráv, vďaka opatreniam zavedeným v predchádzajúcom hospodárskom období, sa začalo aj na našich 
nájomných bytových domoch. Keďže spokojnosť a bezpečnosť našich nájomníkov je pre nás nesmierne dôležitá, budeme 
v zlepšovaní stavu bytových domov a nebytových priestorov pokračovať aj naďalej.

Pri celkovom bilancovaní roka 2017 nemožno opomenúť fakt, že účtovný hospodársky výsledok zaznamenal pokles 
oproti minulému obdobiu. Táto skutočnosť bola spôsobená najmä dvoma príčinami, ktoré neohrozujú finančnú kondíciu 
spoločnosti, ale zreálňujú účtovný obraz majetku. V roku 2017 v súčinnosti s nezávislým audítorom došlo k zmene metódy 
účtovania nehnuteľností na predaj v Priemyselnom parku Šalková a k zreálneniu hodnoty majetku cez tvorbu opravných 
položiek k súboru nehnuteľností v lokalite Pršianska terasa. Napriek týmto nepopulárnym i keď nevyhnutným opatreniam 
hodnotím rok 2017 pozitívne. Podarilo sa nám opäť významne znížiť celkovú zadlženosť spoločnosti na stav, že sme 
schopní plniť momentálne obchodné záväzky riadne a včas, čím sme sa stali silnejším a spoľahlivejším partnerom.

Na záver mi dovoľte s úctou poďakovať našim zamestnancom za ich obrovské pracovné nasadanie, elán a kvalitne odve-
denú prácu. Ďakujem samozrejme nášmu akcionárovi, dozornej rade, obchodným partnerom a zákazníkom za ich dôveru 
a lojalitu, ktoré si hlboko vážim.

PRíhOVOR PRedSedu PRedStAVeNStVA 
A geNeRÁlNehO RiAditelA

 Ing. Dušan Argaláš

OBSAh ,
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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 31.12.2017 predstavovalo 16.400.000,00 Eur

Informácie o konsolidovanom celku.

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



•	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 investorov 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 patriacich

 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
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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 2017

Ing. Michal Škantár
predseda dozornej rady

Ing. Milan Lichý
člen dozornej rady

Mgr. Matúš Molitóris
člen dozornej rady

RNDr. Ladislav Topoľský
člen dozornej rady

Mgr. Vladimír Pirošík
člen dozornej rady

Ing. Igor Kašper
člen dozornej rady do 13.06.2017

PhDr. Ľubica Laššáková
člen dozornej rady od 13.06.2017

PhDr. Vladimír Sklenka PhD.
člen dozornej rady do 27.06.2017

Pavol Bielik
člen dozornej rady od 28.06.2017

Dozorná rada MBB a.s.
zloženie v roku 2017

ZlOžeNie ORgÁNOV SPOlOČNOSti

Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva
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ORgANiZAČNÁ štRuktúRA SPOlOČNOSti



V roku 2017 sa spoločnosť zamerala najmä na skvalitnenie služieb v oblasti prevádzky a údržby vlastného majetku, pokračo-
vanie v realizácii investičných zámerov spoločnosti a zlepšenie platobnej disciplíny.

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 2017 ČiNNOSť SPOlOČNOSti V ROku 2017
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V roku 2017 spoločnosť pokračovala v dodržiavaní ozdravných opatrení zavedených v roku 2016, ktoré významne 

zlepšili likviditu spoločnosti a zvýšili jej finančnú stabilitu. Vďaka dôslednému finančnému plánovaniu sa činnosťami 

generované finančné prostriedky mohli začať investovať do postupného zlepšovania stavu objektov vo vlastníctve 

spoločnosti.

Refinancovanie všetkých úverov spoločnosti a pokračovanie v investičnej činnosti.

Všetky úvery spoločnosti boli vo februári 2017 refinancované jedným výhodným úverom v Slovenskej sporiteľni, a.s.. 

Refinancovali sa úvery na Radnicu, Zimný štadión a Krytú plaváreň. Na dobudovanie inžinierskych sietí v Priemyselnom 

parku Šalková bol poskytnutý nový investičný úver s postupným čerpaním, vďaka čomu sa opäť oživila investičná činnosť 

spoločnosti. Výsledkom tohto neľahkého procesu bolo rovnomerné rozloženie a zníženie splátok istiny a zníženie 

celkovej úverovej zaťaženosti spoločnosti takmer o polovicu, čo umožňuje efektívnejšie riadiť peňažné toky. Poskyt-

nutá finančná pomoc na budovanie priemyselného parku od jediného akcionára tak nebola potrebná a dňa 28.2.2017 

bola v plnom rozsahu vrátená na účet Mesta Banská Bystrica.

Likvidácia najvýznamnejších záväzkov

V roku 2017 sa vďaka veľkému úsiliu vedenia spoločnosti podarilo uhradiť najväčšie záväzky po lehote splatnosti, čím 

sa zavŕšil ozdravný proces spoločnosti. Tieto záväzky predstavovali najväčšiu potenciálnu hrozbu pre finančnú stabilitu 

a platobnú schopnosť. Ich hodnota predstavovala sumu 1.121.637 €. Zároveň sa sériou neľahkých rokovaní dospelo

k vzájomnej dohode s najväčším veriteľom o odpustení úrokov z omeškania, čím sa pre spoločnosť reálne ušetrila 

čiastka približne 369 tis. €.

Odpredaj neupotrebiteľného nehnuteľného majetku.

V predajoch neupotrebiteľných nehnuteľností sa pokračovalo aj roku 2017. Darilo sa v predaji bytov a nebytových 

priestorov. Predala sa sociálna ubytovňa Majer, ktorá bola pre spoločnosť nerentabilná a jej vlastníctvo predstavovalo 

zbytočnú finančnú záťaž. K odpredaju tejto nefunkčnej budovy sa pristúpilo z dôvodu, že jej rekonštrukcia by bola

finančne veľmi nákladná a dlhodobá návratnosť investovaných finančných prostriedkov bola aktuálne pre spoločnosť 

neakceptovateľná.

Optimalizácia prevádzkových nákladov.

Zmluvy s dodávateľmi elektrickej energie, tepla a vody sú každoročne posudzované, čím sa zabezpečuje čo najnižšia 

nákladová zaťaženosť dvoch najvýznamnejších športovísk Krytej plavárne a Zimného štadióna. Upratovanie a jed-

noduché opravy vo vlastných objektoch spoločnosť naďalej zabezpečuje využitím hlavne vlastnej zamestnaneckej 

základne, čo sa osvedčilo.

Pokračovanie v reklamnej činnosti vo vlastných objektoch.

V rozšírených podnikateľských aktivitách formou predaja voľných reklamných plôch v systematicky rozmiestnených „klip 

rámoch“ v objektoch Krytá plaváreň, Zimný štadión a Medicínsko-obchodné centrum na Rudohorskej ulici sa pokračovalo 

aj počas roka 2017. Rozbeh tejto činnosti priniesol okrem skultúrnenia umiestňovania reklám a oznamov v objektoch 

spoločnosti aj dodatočné finančné prostriedky.

Najvýznamnejšie kroky v roku 2017:

ČiNNOSť SPOlOČNOSti V ROku 2017
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PRehlAd fiNANČNÝch ukAZOVAtelOV
, ,

Výnosy celkom 3 988 200

Výnosy z hospodárskej činnosti 3 988 165

Výnosy z finančnej činnosti 35

Náklady celkom 4 903 548

Náklady z hospodárskej činnosti 4 769 425

Náklady z finančnej činnosti 134 123

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -781 260

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -134 088

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (pred zdanením) -915 348

Daň z príjmov splatná 2 886

Daň z príjmov odložená -665 009

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (po zdanení) -253 225

V celých Eurách (€)     2017

Výsledok hospodárenia

Porovnanie hospodárskych výsledkov za roky 2014-2017
(Hospodársky výsledok za roky 2014 a 2015 tvorí súčet hosp. výsledkov za obe spoločnosti - BPM a MBB)

Hospodársky výsledok po zdanení (€)



PRehlAd fiNANČNÝch ukAZOVAtelOV PRehlAd fiNANČNÝch ukAZOVAtelOV
, ,

Dlhodobý hmotný majetok 31 048 798         87.23 %

Dlhodobý nehmotný majetok       16 959  0.05 %

Dlhodobý finančný majetok               0  0.00 %

Zásoby                  3 627 706 10.19 %

Pohľadávky      454 024  1.28 %

Finančné účty      388 214          1.09 %

Časové rozlíšenie                       55 743  0.16 %

Majetok spolu                35 591 444       100.00 %

Vlastné imanie  27 557 328   77.43 %

z toho:     základné imanie  16 400 000

                 fondy  14 103 202

                 výsledok hosp. minulých rokov                - 2 692 649

                 výsledok hosp. účtov. obdobia                   - 253 225

Záväzky                  5 887 225   16.54 %

z toho:     dlhodobé rezervy                     426 261

                 krátkodobé rezervy      279 197

                 dlhodobé záväzky                       883 761

                 krátkodobé záväzky                  1 499 468

                 úvery                  2 798 538

Časové rozlíšenie   2 146 891     6.03 %

Vlastné imanie + záväzky 35 591 444 100.00 %

Druh majetku
Zostatková netto 

hodnota k 31.12.2017 
(v celých €)    

Štruktúra 
majetku v %

Zdroje krytia majetku Objem k 31.12.2017 
(v celých €)

Štruktúra 
zdrojov v %

štruktúra majetku

Zdroje krytia majetku

Hospodársky výsledok po zdanení (€)

11
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hOSPOdÁReNie VyBRANÝch StRedíSk

Priemyselný park šalková
INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA

Investičná činnosť v priemyselnom parku napredovala míľovými krokmi. Vďaka novému investičnému úveru poskytnu-

tému v rámci úspešnej reštrukturalizácie úverových vzťahov sa v roku 2017 preinvestovalo 515 tis. € z II. etapy budovania

inžinierskych sietí a komunikácií pre Priemyselný park Šalková. Rok 2017 sa niesol v znamení intenzívnej  „mravčej“ práce 

na majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod verejnoprospešnú stavbu „Rekonštrukcia ochrannej hrádze Hrona“. 

V konaní podľa Zákona č.282/2015 o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim 

sa viedli konania so 64 účastníkmi tak, aby pri drvivej väčšine z nich bolo možné začiatkom roka 2018 pristúpiť k fyzickému

odkúpeniu pozemkov, ktoré sú súčasťou trvalého záberu predmetnej stavby. Tržby z predaja pozemkov v Priemyselnom 

parku Šalková dosiahli za rok 2017 objem 148 tis. €.

Celkové náklady                438 696

z toho:     náklady na energie 7 323

                 mzdové náklady                  20 649

                 náklady - predaj nehnuteľností                381 557

                 úroky z úveru                    3 788

                 súdne poplatky                  12 403

                 ostatné                  12 976

Celkové výnosy                 208 581

z toho:     výnosy z predaja majetku                 148 122

výnosy za umožnenie napojenia na IS*  8 333

výnosy z MZ, a iných zmlúv                     15 000

vodné hospodárstvo                   22 144

ostané výnosy                        441

dotácia zo štát. rozpočtu 14 541

Hospodársky výsledok                -230 115

Priemyselný park šalková
INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA

* Inžinierske siete

Hospodárenie strediska Objem k 31.12.2017  (v celých €)



VÝROČNÁ SPRÁVA2017
hOSPOdÁReNie VyBRANÝch StRedíSk

Priemyselný park šalková
INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA
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  Stav záväzkov k 31.12.2015

  Stav záväzkov k 31.12.2016
  Stav záväzkov k 31.12.2017

hOSPOdÁReNie VyBRANÝch StRedíSk

krytá plaváreň štiavničky

Stredisko Krytá plaváreň Štiavničky od poslednej komplexnej rekonštrukcie v 10/2010 poskytuje súbor služieb pre širokú 
verejnosť. Návštevníkom plavárne je k dispozícii plavecký, relaxačný a detský bazén. Súčasťou relaxačného bazéna je sys-
tém víriviek a tobogan. V bežnom vstupe má verejnosť bezplatne k dispozícii parnú saunu.
Spoločnosť sa aj v roku 2017 naďalej snažila prehľadným a transparentným systémom prideľovania zliav z nájmov dráh 
pokračovať v podpore rozvoja športových aktivít a umožňovať tak banskobystrickým plaveckým športovým klubom roz-
víjať nové plavecké talenty. K zavedenému systému mimoriadnych zliav na podporu športu pre banskobystrické plavecké 
a športové kluby a organizácie pribudli v roku 2017 tzv. vernostné zľavy, ktoré okrem súťažných výsledkov členskej základne 
zohľadňujú aj výšku dosiahnutého obratu klubov za predchádzajúce obdobie. Na podporu odstraňovania plaveckej 
negramotnosti detí boli naďalej ponechané počas základných plaveckých výcvikov bezplatné vstupy pre žiakov bansko-
bystrických základných škôl a pre „mimobystrických“ žiakov počas základných plaveckých výcvikov mimoriadne zľavy 
20% z platného cenníka.
Prebytky získané úspornými opatreniami a dôsledným manažmentom finančných prostriedkov smerovali do bežných 
opráv a zvyšovania komfortu návštevníkov. Rok 2017 bol na nové investície a opravy skutočne bohatý. Dobudovala sa 
nová vetva kamerového systému, ktorý zabezpečuje ochranu majetku plavárne a jej návštevníkov a slúži ako prevencia 
proti vandalizmu a trestnej činnosti. Boli kompletne vymenené svietidlá v rekreačnom bazéne a v dojazde tobogánu, 
pribudla ohrádka pre detičky, lavičky a nové skrinky pre zamestnancov. Návštevníci plavárne určite ocenia sušičku plaviek, 
ktorá pribudla do šatne spolu s novými fénmi. Nakoľko sa nezabúda ani na návštevníkov so zdravotným hendikepom 
a ich doprovod, bola sprístupnená nová samostatná šatňa s bezbariérovým sprchovým kútom.
Všetky vykonané úpravy by mali prispievať k skvalitňovaniu služieb poskytovaných návštevníkom a udržiavať plaváreň na 
úrovni zodpovedajúcej najnavštevovanejšiemu športovisku v meste Banská Bystrica.

Celkové náklady               1 138 596

z toho:     náklady na energie a služby 541 655

                 mzdové náklady 203 032

                 odpisy 299 857

                 opravy  23 725

                 úroky z úveru  16 401

                 dane a poplatky                    16 637

                 ostatné náklady                    37 289

Celkové výnosy               1 254 284

z toho:     výnosy z plávania                  625 629

výnosy z prenájmu NP  15 642

výnosy z reklamy                        2 671

dotácia na prevádzku                  610 340 

ostatné výnosy          2

Hospodársky výsledok 115 688

krytá plaváreň štiavničky

Hospodárenie strediska Objem k 31.12.2017  (v celých €)



hOSPOdÁReNie VyBRANÝch StRedíSk

Porovnanie stavu záväzkov k 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 - Krytá plaváreň Štiavničky
(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

hOSPOdÁReNie VyBRANÝch StRedíSk

krytá plaváreň štiavničky
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hOSPOdÁReNie VyBRANÝch StRedíSk

Zimný štadión

Vedenie spoločnosti po analýze financovania prevádzky počas roka 2016 nastavilo od roku 2017 v spolupráci s Mestom 
Banská Bystrica nový spôsob financovania druhého finančne najnáročnejšieho športoviska v Banskej Bystrici. Zmena spô-
sobu financovania spočíva v pokrytí prevádzkových výdavkov. Pre rok 2017 spoločnosť neobdržala žiadnu dotáciu na 
prevádzku z rozpočtu mesta, ale nastavili si jasne zadefinované ekonomické nájomné podmienky so všetkými hlavnými 
športovými subjektmi, ktoré štadión využívajú na svoju športovú činnosť.
Zmena spôsobu financovania štadióna prenáša ťarchu financovania jeho prevádzky na plecia športovcov, ktorí ľadovú 
plochu reálne využívajú na 70% celkovej prenajímateľnej kapacity. Na uľahčenie činností klubov pracujúcich prevažne 
s mládežou poskytla spoločnosť mimoriadne zľavy na podporu športu vo výške 70% cenníkovej hodnoty využitia ľadovej 
plochy pre mládežnícke hokejové družstvá, krasokorčuliarov a vysokoškolských hokejistov. Celková výška zľavy za rok 
2017 predstavuje čiastku 175 tis. € (mládežnícke družstvá 134,5 tis. €, krasokorčuľovanie 26,6 tis. €, VŠ hokej 13,8 tis. €). 
Ďalšia podpora športu zo strany spoločnosti, vo finančnej hodnote cca 26,6 tis.€, bola v umožnení realizovania trénin-
gov v telocvični pri hale B pre všetkých hokejistov aj krasokorčuliarov, v možnosti pokračovania v projekte odstraňovania 
korčuliarskej negramotnosti žiakov banskobystrických základných škôl so zapojením trénerov HC05, „Krasa“ a študentov 
UMB, v umožnení poobedňajších  nadstavbových krasokorčuliarskych kurzov a v umožnení praktickej výučby vysokoško-
lákov UMB pripravujúcich sa na kariéru hokejových trénerov.
Od poslednej rozsiahlejšej rekonštrukcie v roku 2014, kedy bola zrekonštruovaná severná tribúna a vymenené komplet 
chladiace zariadenie v oboch halách bol rok 2017 rekordným vo výške opráv a údržby. Počas roka 2017 došlo k rozšíreniu 
systému chladenia o chýbajúci rezervný vysokovýkonný kompresor, realizovala sa elektroinštalácia chýbajúceho núdzo-
vého osvetlenia Haly A, opravilo sa osvetlenie oboch ľadových plôch a boli vykonané ostatné elektroinštalačné práce, 
revízie a porevízne opravy. V rámci stavebných úprav došlo aspoň k dočasnej úprave parkovacej plochy asfaltovou drťou, 
opravili sa rozpadávajúce fasády, chodby interiéru, vymaľovali sa šatne a chodby, opravila sa poškodená strecha rolbárne 
a vymenili problematické strešné žľaby. V šatniach hokejistov bola vyčistená vzduchotechnika a namontované nové od-
sávania v práčovni. V tréningovej hale B bolo zrealizované čiastočné odvetranie strechy a vymenené poškodené plexisklá 
na mantineloch. Pre korčuliarsku verejnosť boli zakúpené nové odkladacie skrinky. Pribudla ochranná sieť na časomieru 
a digitálne hodiny. Pre imobilných fanúšikov bola zrekonštruovaná rampa, zakúpili sa nové hokejové bránky a ventilátory.

Hospodárenie strediska Objem k 31.12.2017  (v celých €)

Celkové náklady 855 769
z toho:     náklady na energie a služby 430 152
                 mzdové náklady 141 134
                 odpisy 137 513
                 opravy  69 542
                 úroky z úveru    8 152
                 dane a poplatky                    36 904
                 ostatné náklady  32 372

Celkové výnosy                  727 727
z toho:     výnosy z prenájmu NP                  385 802

výnosy z prenájmu ľad. plochy                  288 875
výnosy z prenájmu tenis. haly                       3 940
výnosy z hokejbalu                      3 850
výnosy z verej. korčuľovania                    16 319
výnosy z reklamy                      3 810
dotácia zo štátneho rozpočtu                    25 128
ostatné výnosy          3

Hospodársky výsledok               - 128 042

  Stav záväzkov k 31.12.2015

  Stav záväzkov k 31.12.2016
  Stav záväzkov k 31.12.2017



hOSPOdÁReNie VyBRANÝch StRedíSk hOSPOdÁReNie VyBRANÝch StRedíSk

Porovnanie stavu záväzkov k 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 - Zimný štadión
(pre účely porovnania bol použitý stav záväzkov zaniknutej spoločnosti BPM s.r.o. k 31.12.2015)
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Zimný štadión

  Stav záväzkov k 31.12.2015

  Stav záväzkov k 31.12.2016
  Stav záväzkov k 31.12.2017

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 športových potrieb, sauna a reštaurácia.

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 športových potrieb, sauna a reštaurácia.



hOSPOdÁReNie VyBRANÝch StRedíSk

Prenájom bytov, nebytových priestorov a parkovacích miest

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.

Vďaka zlepšenému finančnému riadeniu jednotlivých stredísk došlo v roku 2017 aj k niekoľkým opravám bytových domov. 

K najvýznamnejším patrila výmena garážovej brány a oprava strechy a žľabov v bytovom dome na Medenej ulici. Súbežne 

s opravou sa zabezpečila kompletná kontrola a inštalácia bleskozvodov a absolvovali sa úradné skúšky výťahov. S veľkým 

pozitívnym ohlasom sa stretla aj rekonštrukcia problematického schodiska do obchodnej časti Medicínsko-obchodného 

centra na Rudohorskej ulici.

Celkové náklady                  981 255

z toho:     náklady na energie a služby  46 395

                 mzdové náklady                  141 564

                 odpisy 390 077

                 opravy  64 979

                 úroky z úveru (ŠFRB)  28 044

                 dane a poplatky                    23 110

                 opravné položky                      3 196

                 zostatková hodnota majetku                  265 141

                 poistné                      3 193

                 ostatné náklady                    15 556

Celkové výnosy               1 055 567

z toho:     výnosy z prenájmu byty                  438 227  

výnosy z prenájmu NP                  154 253 

výnosy z prenájmu park.miesta                      5 018

výnosy z prenájmu pozemkov                       1 040

výnosy z reklamy                      1 729

výnosy z predaja majetku                  348 873

zúčtovanie dotácií                  105 816

ostatné výnosy                         611

Hospodársky výsledok                    74 312

Hospodárenie strediska Objem k 31.12.2017 
(v celých €)
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hOSPOdÁReNie VyBRANÝch StRedíSk

Objekty prestupného sociálneho bývania „kOtVA“,  ,,internátna 12“

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

2017 bola na stredisku zvýšená kontrola platieb nájomného, čo sa prejavilo výrazným zlepšením platobnej disciplíny 

nájomníkov.  Zvýšený dôraz sa kládol aj na zlepšenie celkového spolunažívania a správania nájomníkov na Internátnej 12. 

Negatívom bytového domu Internátna 12, okrem toho že časovo najviac zahlcuje pracovníkov Oddelenia správy nehnu-

teľností je, že rýchlosť devastácie objektu jeho nájomníkmi prevyšuje ich napredovanie v zmene správania a plnenia si 

finančných povinností. Príkladom je postupné uvoľňovanie bytov po „neplatičoch“, ktoré sa už nedajú opraviť, respektíve 

ich oprava by bola absolútne neekonomická. Ak nedôjde k zastaveniu devastácie, objekt „Internátna 12“ bude pravdepo-

dobne za 5 rokov neobývateľný.

hOSPOdÁReNie VyBRANÝch StRedíSk

Celkové náklady                   91 798

z toho:     náklady na energie a služby 18 315

                 mzdové náklady                    49 475

                 odpisy   11 436

                 opravy    3 880

                 dane a poplatky                      4 617

                 opravné položky                      1 594

                 ostatné náklady                      2 481

Celkové výnosy                    48 447

z toho:     výnosy z prenájmu byty                    26 545

výnosy z prenájmu NP                    19 831

ostatné výnosy                      2 071 

Hospodársky výsledok                 - 43 351

Hospodárenie strediska Objem k 31.12.2017 
(v celých €)
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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 spoločenstvo vlastníkov bytov 

(formou priamej správy). 

Počas roka 2017 spoločnosť hľadala spôsoby ako nastaviť tieto historicky tradičné (od r.1994 - BPM s.r.o.), časovo a odborne 

veľmi náročné, avšak finančne absolútne podhodnotené činnosti výkonu správy tak, aby boli čím skôr ekonomicky 

sebestačné. Po dlhotrvajúcom procese sérií rokovaní o zvýšení správnych poplatkov za správu mestských nájomných 

bytov by mohli byť v priebehu roka 2018 nastavené nové, pre spoločnosť ekonomicky výhodnejšie podmienky.

Celkové náklady  54 624

z toho:     náklady na energie a služby    6 653

                 mzdové náklady                    47 016

                 opravy                         207

                 ostatné náklady                         748

Celkové výnosy                    43 099

z toho:     výnosy zo správy Mesto BB                      7 398  

výnosy zo správy SVB  priama správa                    35 701

Hospodársky výsledok                   -11 525

Hospodárenie strediska Objem k 31.12.2017 
(v celých €)

hOSPOdÁReNie VyBRANÝch StRedíSk

Výkon správy
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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. Dnes má 

v budove sídlo Kultúrne informačné centrum Banskej Bystrice. Jej historickú časť využíva Mesto Banská Bystrica na repre-

zentačné účely.

V roku 2017 bola spoločnosťou, mimo menšie opravy a údržbu predovšetkým strechy a žľabov, zrealizovaná iluminácia 

(osvetlenie) tejto prekrásnej historickej budovy modernými svietidlami. Mestská významná kultúrna pamiatka tak vystúpila 

z tmy a skrášľuje námestie mesta nielen počas dňa, ale i v nočných hodinách.

Hospodárenie strediska Objem k 31.12.2017 
(v celých €)

Celkové náklady                  163 878

z toho:     náklady na energie a služby    3 712

                 mzdové náklady                    14 449

                 odpisy 110 096

                 opravy       998

                 dane a poplatky                      2 835

                 úroky z úveru                    30 760 

                 ostatné náklady                      1 028

Celkové výnosy                  259 203

z toho:      výnosy z prenájmu Radnica                  259 203  

Hospodársky výsledok                    95 325

hOSPOdÁReNie VyBRANÝch StRedíSkhOSPOdÁReNie VyBRANÝch StRedíSk

Prenájom historickej budovy Radnice

21



SPRÁVA O ČiNNOSti dOZORNej RAdy NÁVRh NA ROZdeleNie hOSPOdÁRSkehO      
VÝSledku 2017

PRedPOklAdANÝ VÝVOj SPOlOČNOSti NA ROk 2018

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

V priebehu roka 2017 sa uskutočnili celkom tri riadne zasadnutia dozornej rady a jedno mimoriadne zasadnutie, pričom 

predmetom jej rokovaní boli najmä materiály týkajúce sa obchodných aktivít MBB a.s. a jej výsledkov hospodárenia.

1. Na  mimoriadnom zasadnutí dozornej rady dňa  31.03.2017 sa vysvetľoval proces predaja nehnuteľnosti 

„Timravy 12“ a vzdanie sa členstva v DR p. Ing. Igora Kašpera a PhDr. Sklenku Vladimíra, PhD. V zmysle návrhu 

uznesení prijatých DR bola následne Valným zhromaždením dňa: 13.06.2017 uložená predstavenstvu povinnosť 

informovať členov DR o predaji nehnuteľného majetku spoločnosti, ktorého suma prevyšuje 10.000,-€ a o každej 

zmene úverového rámca prevyšujúceho sumu: 100.000,-€. 

2. Na  zasadnutí dozornej rady zo dňa 01.06.2017, konaným pred zasadnutím Valného zhromaždenia, DR preskú-

mala riadnu individuálnu účtovnú závierku  k 31.12.2016 a  návrh na rozdelenie zisku za rok  2016, ktorý sa rozdelil 

na doplnenie do rezervného fondu, na zvýšenie základného imania a krytie straty minulých rokov, schválila správu 

o činnosti DR a posúdila informatívnu správu o stave MBB a.s. k 31.12.2016 a 31.03.2017. 

3. Dozorná rada na zasadnutí dňa 13.10.2017  bola informovaná o stave spoločnosti MBB a.s. o  jej záväzkoch, 

pohľadávkach, finančných nastaveniach, organizačnej štruktúre a stave zamestnancov k 30.06.2017. Informatívne 

sa rokovalo aj o plánovaných zámenách pozemkov v Priemyselnom parku Šalková.  

4. Na poslednom zasadnutí dozornej rady za rok 2017 dňa 11.12.2017 bola dozornej rade objasnená plánovaná 

zámena pozemkov „s  rodinou Paulisovcov“ a následná „kompenzácia“ so spoločnosťou Burgmaier. 

Predseda predstavenstva Ing. Argaláš informoval členov DR o odpredaji  nehnuteľného majetku pozemku č.1 a č.2 

na Pršianskej terase firme PROFINEX. 
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SPRÁVA O ČiNNOSti dOZORNej RAdy NÁVRh NA ROZdeleNie hOSPOdÁRSkehO      
VÝSledku 2017

PRedPOklAdANÝ VÝVOj SPOlOČNOSti NA ROk 2018

Skutočný výsledok hospodárenia po zdanení, ktorý MBB a.s. v roku 2017 dosiahla predstavuje stratu v objeme 253.225 €.

Za rok 2017 vznikla MBB a.s. povinnosť uhradiť daňovú licenciu vo výške 2.880 €.  Dosiahnutú stratu navrhlo predsta-

venstvo spoločnosti zúčtovať nasledovným spôsobom: 

V roku 2018 sa bude intenzívne pokračovať v dobudovávaní infraštruktúry v Priemyselnom parku Šalková až do výšky úplného 

vyčerpania investičného úveru. V  rámci protipovodňovej ochrany mesta sa bude spolupracovať na oprave ochrannej 

hrádze Hrona a definitívne sa ukončí majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov potrebných na zahájenie stavby 

„Rekonštrukcia ochrannej hrádze Hrona“, ktorej investorom je MBB a.s. a ktorou sa zavŕši posledný chýbajúci úsek ochrany 

priemyselného parku pred 100 ročnou vodou. Hlavným cieľom spoločnosti naďalej zostáva výrazné zvýšenie predaja 

zostávajúcich pozemkov novým investorom. Bez zavŕšenia predaja voľných pozemkov nebude možné úplne dokončiť

plánovanú infraštruktúru bez čerpania nových úverových zdrojov.

Pri prevádzke športovísk (Krytá plaváreň, Zimný štadión) bude spoločnosť pokračovať v dodržiavaní úsporných opatrení 

a nastavenom finančnom riadení. Spoločnosť plánuje podniknúť maximálne úsilie a kroky na získanie nových významnej-

ších finančných zdrojov, ktoré umožnia rozsiahlejšie úpravy a rekonštrukcie oboch zverených objektov.

V starostlivosti o vlastný majetok sa spoločnosť bude naďalej zameriavať na ďalšie skvalitňovanie podmienok pre nájomcov 

v nájomných bytových domoch vo vlastníctve spoločnosti.

Vo vzdelávaní zamestnancov spoločnosť plánuje vytvárať dostatočný priestor na zabezpečenie odborného rastu svojich 

zamestnancov v rámci potrieb spoločnosti s ohľadom na aktualizáciu zákonov, noriem, predpisov a postupov.

V zmysle Stanov spoločnosti článok 17 ods. 17.8. rozhodnutie o krytí straty za rok 2017 

vykonalo Valné zhromaždenie dňa 13.6.2018.

* hospodársky výsledok po zdanení
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Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie* - 253 225 €

Daňová licencia 2 880 €

Výsledok hospodárenia na zúčtovanie -253 225 €

3. Fond obnovy a rozvoja – účet 427 220 -253 225 €
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PRílOhy

V zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., 

spoločnosť MBB a.s. poskytuje nasledovné doplňujúce informácie:

-  spoločnosť v priebehu roku 2017 nevynakladala žiadne náklady na výskum a vývoj,

- spoločnosť v roku 2017 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.

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

Správa nezávislého audítora .

Dodatok Správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

dOPlňujúce iNfORmÁcie úČtOVNÁ ZÁVieRkA 2017
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SPRÁVA NeZÁViSléhO AudítORA



45

SPRÁVA NeZÁViSléhO AudítORA SPRÁVA NeZÁViSléhO AudítORA



46

SPRÁVA NeZÁViSléhO AudítORA



47

SPRÁVA NeZÁViSléhO AudítORA SPRÁVA NeZÁViSléhO AudítORA



48

dOdAtOk SPRÁVy NeZÁViSléhO AudítORA
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MBB a.s.
ČSA 26

974 01 Banská Bystrica


