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ZVYŠUJÚCA SA SPOTREBA ENERGIÍ V ZDRAVOTNOM STREDISKU SMOLENICE 

(informácia pre rokovanie OZ) 

 

 

Spracoval: Ing. Branislav Lengyel, HK obce Smolenice 

Dátum spracovania: september 2022 

 

Dôvod spracovania tohto materiálu: 

 obec žiada v rozpočtovej úprave č. 7/2022 úpravu rozpočtu na elektrickú energiu aj pre odberné miesto obce zdravotné stredisko 

 starosta v návrhu nájomných vzťahov pre CIZS Smolenice otázku energií nerieši 
 súčasná situácia vo svete s ťažko predvídateľným vývojom cien energií by nás mala viesť k ostražitosti a smerovať k zodpovednosti za 

spotrebu energií 
 

 

Podklady k spracovaniu: 

- záverečné účty obce za roky 2019 – 2021 

- podklady z účtovníctva za prvý polrok 2022 

- ZoD uzatvorená obcou so zhotoviteľom (realizátorom) rekonštrukcie CIZS 

 

 

Keďže obec v účtovníctve nemá spracované podklady k fakturácií energií nájomcom rozdelené na jednotlivé druhy energií – elektrina, zemný 
plyn a voda, tak v mnou spracovanom prehľade: 
- na strane výdajov obce za energie sú všetky tieto komodity tak ako ich obec platí dodávateľom  
- na strane príjmov od nájomcov (lekári a Lienka) ich nerozpisujeme – sú uvedené ako energie spolu tak ako ich máme zaúčtované 

- preto som do prehľadu uviedol aj sumu za prenájom, ktorá by „mohla“ čiastočne vykompenzovať vznikajúcu stratu 



~ 2 ~ 

 

 

Poznámky: 
- objektívnejšie podklady by bolo možné spracovať, keby som mal k dispozícii podklady o spotrebách v KWh u EE a ZP a m

3
 v spotrebe vody, žiaľ  

takéto merania nemá obec inštalované, resp. obec nerobí odpočet vodomerov. 
- priebeh spotreby vody bol ovplyvnený haváriou v zásobovaní vodou, kde v roku 2021 bolo bez odpočtu – výpočtom  vyfakturované väčšie 
množstvo vody ako bolo TAVOSom dodané, naopak v roku 2022 bolo časť tohto množstva dobropisovaná.  

ZÚ ZÚ ZÚ účtovníctvo
2019 2020 2021 1/2 2022

položka Org Úz Zdroj € € € €
632001 0 0 41 Energie - elektrická energia 7 007,04   17 268,55  19 942,57  24 721,92  

632001 1 0 41 Energie - zemný plyn 14 032,08  1 451,98 -    2 755,00     

632002 0 0 41 Vodné, stočné zdrav.stredisko 2 671,26   5 154,15     16 436,73  587,82        

NÁKLADY na ENERGIE SPOLU 9 678,30   36 454,78  34 927,32  28 064,74  

223001 3 2 41 Energie zdrav.stredisko 3 735,11   5 758,17     3 568,59     3 461,92     

223001 3 3 41 Energie Lienka 1 551,00   4 686,23     2 703,00     1 243,64     

ENERGIE SPOLU 5 286,11   10 444,40  6 271,59     4 705,56     

Rozdiel = strata pri predaji energií 4 392,19   26 010,38  28 655,73  23 359,18  

212003 3 0 41 prenájom zdr.stredisko 1 366,33   1 093,29     1 770,52     399,24        

212003 4 0 41 prenájom Lienka 916,74      833,40        916,74        500,04        

PRENÁJOM SPOLU 2 283,07   1 926,69     2 687,26     899,28        

ROZDIEL NÁKL. a PRÍJM. = strata obce 2 109,12   24 083,69  25 968,47  22 459,90  

Výdaje obce na ENERGIE

Príjmy obce za ENERGIE

Podklady

Príjmy PRENÁJOM PRIEST.

ZDRAVOTNÉ STREDISKO - ENERGETICKÉ NÁKLADY a NÁJOM
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Keďže v prehľade máme spracované ucelené roky 2019 – 2021 a za rok 2022 len šesť mesiacov spracoval som v ďalších prehľadných grafoch 

údaje – priemerná hodnota za mesiac v jednotlivých rokoch, ktoré sú porovnateľné: 
 

 

              

 

 

Z grafov vidíme, že prevádzkovanie objektu bývalého zdravotného strediska a prenajímanie časti objektu súkromnej materskej škôlky bolo a je 

pre obec maximálne stratové a nehospodárne. Celé nastavenie nájomných vzťahov nebolo ošetrené tak, aby obci vykrylo aspoň náklady na 
energie. Okrem toho, že nájomníci – súkromní lekári platili nízke nájomné (8,3€/m2

/rok za ambulanciu a 2,32€/m2/rok za ostatné priestory) tak 

im obec bez schválenia OZ nerozpočítavala ani celú sumu za energie, ktoré tam spotrebovali. Od začiatku roku 2019 do 30.06.2022 obec 
nevyfakturovala a nevybrala za spotrebované energie od nájomcov  sumu 82.418€ ! 
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Nakoniec tiež musím konštatovať ešte jednu zásadnú vec: Zhotoviteľ rekonštrukcie CIZS pri výstavbe potreboval pre svoju činnosť minimálne 
elektrickú energiu a vodu. Dokonca je to uvedené aj v uzatvorenej  ZoD:  

 

Dokumenty, ktoré som mal k dnešnému dňu k dispozícii, neobsahovali fakturáciu obce za odobrané energie zhotoviteľovi diela – rekonštrukcie 
CIZS.  

 

Vrátim sa naspäť k samotnej spotrebe elektriny v zdravotnom stredisku. Nájomcovia jednotlivých ambulancií a lekárne v zdravotnom stredisku 

budú podľa pripravovaných nájomných zmlúv resp. obchodnej súťaže  neštátne zdravotnícke zariadenia alebo inak povedané právnické 
obchodné spoločnosti. Vo všetkých prípadoch ide o podnikanie, ktorým sa rozumie činnosť vykonávaná vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk (§ 2, ods. 1 ObZ) na rozdiel od štátnych zdravotníckych zariadení, ktoré nie sú podnikateľmi a zdravotnú 
starostlivosť poskytujú na platforme občianskoprávnych vzťahov v režime osobitných právnych predpisov. 
 

Je na mieste otázka, na základe čoho obec týmto spoločnostiam vytvorila/vytvára privilegované podnikateľské prostredie tým, že od nich 
nežiada úhradu nákladov, ktoré sú ich priame náklady v ich podnikateľskej činnosti. Práve naopak, na základe čoho obec dlhodobo porušuje 
zákon č.369/199 o Obecnom zriadení a zákon č. 138/1991 o majetku obcí, ktoré jasne hovoria, že najmä Orgány obce sú povinné majetok 
obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. 
Podľa platných „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Smolenice“ mala byť minimálna ročná sadzba nájomného za 1 m² 
podlahovej plochy za rok u zdravotníckych zariadení 20€ (aktuálne fakturovaných 8,30€) a v prípade sociálnych zariadení, čakární a chodieb 5€ 

(2,32€).  Žiadne iné úľavy v podobe dodávaných energií alebo vybavenia platná legislatíva nepripúšťa. Žiadne uznesenie obecného 
zastupiteľstva obce Smolenice, ktoré by umožnilo obci náklady na energie nepreniesť na nájomcu, ale svojvoľne ich uhrádzať, samozrejme 

neexistuje! 

 


