Správa o činnosti a hospodárení
Mestskej krytej plavárne v Žiline
za obdobie 01.01.2008 – 31.12.2008
Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Ţiline

Materiál obsahuje:
1. Správa o činnosti a hospodárení MKP Ţilina
2. Prílohy
Predkladá: Marián BREZÁNI, riaditeľ MKP Ţilina
10.08. 2009

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Žiline berie na vedomie Správu o činnosti a hospodárení
MKP Žilina za obdobie 01.01.2008 – 31.12.2008.
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Dôvodová správa
Na základe smernice č. 4/2008 prednostu MÚ v Žiline o predkladaní správ
o hospodárení

príspevkových

organizácií

zriadených

mestom

Žilina

počas

rozpočtového roku, predkladám správu o hospodárení za rok 2008.

Vo vzťahu k predchádzajúcim správam za predchádzajúce obdobia dochádza
k zmene termínu predloženia a k zmene formálneho vzhľadu Správy o hospodárení
a činnosti. V predchádzajúcich rokoch boli Správy o hospodárení a činnosti MKP
Žilina predkladané v treťom štvrťroku rozpočtového roka, preto v správach nebol
ani rozpočtovo, ani sumarizáciou činností uzatvorený celý rok.
Pri predkladaní správ je zmysluplné uzatvoriť rok ako celok, rozpočtovo aj
činnosťami. Najvhodnejší termín je apríl, alebo máj, kedy je už účtovne
predchádzajúci rok uzatvorený.
Táto správa stručne dopĺňa správu, ktorá bola Mestskému zastupiteľstvu predložená
v septembri roku 2008 za obdobie od 01.01.2008 do 31.08.2008, a to o obdobie
od 01.09.2008 do 31.12.2008.
Nasledujúce správy (napr. za rok 2009)

budú predkladané za celý rok po jeho

účtovnom uzatvorení (apríl, máj 2010).
Formálna úprava predkladaných správ je prispôsobená smernici č. 4/2008
prednostu MÚ v Žiline o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií
zriadených

mestom

Žilina

a doplnená

o

prehľadné

tabuľky,

alebo

grafy,

ktoré sumarizujú a porovnávajú hospodárske výsledky a činnosť za predchádzajúce
obdobie. (Obsahovo správa nie je uzavretá a môže sa v budúcnosti meniť
a prispôsobovať aktuálnym požiadavkám).
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Vecné plnenie stanovených úloh
Na MKP Žilina pracovalo k 31.12.2008 v priemere 32 zamestnancov na hlavný
pracovný pomer v nepretržitej dvojsmennej a trojsmennej prevádzke. (Príloha č. 1)
Celkový chod organizácie zabezpečovali aj firmy so službami a brigádnici.
1. Krytý bazén
Krytý bazén má nepretržitú celoročnú prevádzku.
Počas roka, s výnimkou letnej sezóny, poskytuje krytá plaváreň aj možnosť
saunovania, masáži a solária.
Najpočetnejšiu klientelu tvorí plavecká verejnosť spolu s plaveckými školami
a plaveckými klubmi.
Okrem domácich klubov využili roku 4-krát krytý bazén aj plavecké kluby
z Rakúska a Dánska.
Bazén pravidelne navštevujú aj ozbrojené zložky, polícia, mestská polícia a hasiči
na plavecké a potápačské previerky, kondičnú prípravu, aj regeneráciu.
(Celková návštevnosť je zachytená v prílohe č. 2a, 2b)

V roku 2008 sa uskutočnilo niekoľko významných podujatí:
Jarná cena Žiliny, plavecké podujatie s medzinárodnou účasťou.
Oblastné majstrovstvá v plávaní.
Dva medzinárodné vodnopólové turnaje.
Majstrovstvá SR v plávani.
Pri príležitosti MDD sa uskutočnili športové hry "Veselé čvachtanie
na Mestskej krytej plavárni" na podporu krízového centra Náruč v Žiline.
V rámci Týždňa inklúzie sa 04.10.2008 uskutočnilo zábavno-športové
podujatie na podporu integrácie v spolupráci s Mestom Žilina a Nadáciou
Krajina harmónie .
Pred začiatkom letnej sezóny bola zriadená nová plavčícka miestnosť na krytom
bazéne s funkčnosťou aj do letného areálu, kde nahradila starú a nefunkčnú
unimobunku. Spolu so zriadením plavčíckej miestnosti boli vymenené nefunkčné
a zle doliehajúce dvere z bazénovej haly na terasu.
V poslednom augustovom týždni prebehla čiastočná rekonštrukcia krytého
bazéna, ktorá pozostávala z obnovy špárovania bazéna a drobných úprav
ako označenie hĺbky na bokoch bazéna, označenie 15 m úsekov a 25 m na dne
bazéna. Na vstupné schodíky bolo osadené pomocné nerezové madlo
pre návštevníkov so zníženou pohyblivosťou.
V novembri a decembri bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia výmenníkov tepla
a začatá oprava vzduchotechniky.
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2. Letné bazény
Letná sezóna bola naplno otvorená 26.6.2008. Prevádzková doba na letných
bazénoch bola denne 900 - 1900. Dôvodom na neskoršie otvorenie bola kompletná
rekonštrukcia neplaveckého bazéna.
Súčasne s rekonštrukciou prebehla výstavba detského ihriska.
Ďalšími novinkami sú panel s ukazovateľmi teploty, času a dátumu a po prvýkrát
tobogán zahrnutý v cene vstupného.
Od tejto letnej sezóny je letný areál plne k dispozícii aj imobilným návštevníkom.
MKP Žilina má k dispozícii dva špeciálne vozíky určené na vjazd do bazéna
a výjazd z bazéna. Brodiská k bazénom boli vybavené nájazdami pre vozíky
a boli upravené dve sprchy pre potreby imobilných navštevníkov.
Kapacita areálu letných bazénov spolu s krytým bazénom je 3000 návštevníkov.
Počas letnej sezóny boli k dispozícii návštevnkom štyri bufety s terasami
a sedením, dva grily, varená kukurica, dve zmrzliny, plochy s lehátkami
a slnečníkmi, tobogán, plážový volejbal. Letnú sezónu sme ukončili 15.9.2008.
Prehľad plnenia najdôleţitejších plánovaných a priebeţne zaradených úloh
a činností:
Rozšírenie prevádzkových hodín MKP Žilina.
Zavedenie systému udeľovania zliav na prenájom bazéna pre športové
subjekty a školy pracujúce so žilinskou mládežou.
Kompletné vybavenie zamestnancov: ochranné pracovné prostriedky,
pracovný odev, pracovná obuv, náradie a materiál na vykonávanie údržby.
Rekonštrukcia a výmena niektorých technologických časti (čerpadlá,
vzduchotechnické zariadenia, núdzové osvetlenie).
Vykonanie obhliadky nefunkčnej kanalizácie s návrhmi na odstránenie závad.
Zrekonštruovanie neplaveckého bazéna letného areálu do začiatku letnej
sezóny.
Prenájom tobogána. (Tobogán v cene vstupného).
Výstavba detského ihriska a zriadenie novej plavčíckej miestnosti.
Debarierizácia letného areálu.
Plnenie úloh súvisiacich so zavedením eura.
Vykonanie rekonštrukcie špárovania vnútorného bazéna.
Výmena prechodových dverí z vnútorného bazéna na letnú terasu.
Výmena technologických častí (chlorátor, automatický ventil, protiprúdový
ohrievač).
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Zhodnotenie výkonových ukazovateľov stanovených mestom
MKP Žilina bola zriadená za účelom poskytovania platených telovýchovných
a rekreačných služieb, takže tvorí neoddeliteľnú súčasť v systéme organizácií
poskytujúcich predovšetkým služby spojené s oddychom, relaxom a športovým
vyžitím.
Zároveň napomáha reprezentácii mesta pri športových podujatiach regionálneho,
celoslovenského aj medzinárodného významu. (Príloha č. 2)
Analýza vlastných príjmov z hľadiska hodnoteného obdobia, očakávaného
vývoja a ďalších možností napĺňania
Vzhľadom na nestále letné počasie a rekonštrukciu neplaveckého letného bazéna,
boli príjmy z letných bazénov nižšie o cca 700.000,- Sk ako v roku 2007. Celkové
vlastné príjmy boli však prekročené o 1 503.000,- Sk, z čoho vyplýva, že sa
podstatne zvýšil príjem z tržieb krytého bazéna a prenájmov. K tomuto priaznivému
finančnému stavu prispelo hlavne skvalitnenie a rozšírenie poskytovaných služieb
a v nemalej miere aj reálna refakturácia spotrebovaných energií u subodberateľov.
Analýza výdavkov z hľadiska použitia príspevku od mesta a vlastných príjmov
Celkové výdavky k 31.12.2008 Mestskej krytej plavárne boli 24.811 tis. Sk. Z toho
čiastočná úhrada výdavkov (nákladov) vo výške 13.500 tis. Sk bola realizovaná
zo zaslaného príspevku od zriaďovateľa a rozdiel vo výške 11.311 tis. Sk bol hradený
z vlastných zdrojov. Rozpočet výdavkov na rok 2008 bol schválený vo výške 21.800
tis. Sk, čím bol príjem prekročený o 13,81 %.
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Rozbor výsledku hospodárenia
Schválený rozpočet príspevku od zriaďovateľa na rok 2008 bol vo výške 13.500 tis.
Sk, ktorý bol aj na 100 % naplnený. Z toho bežný transfer 11.888 tis. Sk, kapitálový
transfer 1.612 tis. Sk.
Príjmová zloţka:
Celkové príjmy k 31.12.2008 Mestskej krytej plavárne boli 24.803 tis. Sk. Z toho
13.500 tis. Sk príspevok od zriaďovateľa a 11.303 tis. Sk vytvorené vlastnou
činnosťou. Rozpočet príjmov na rok 2008 bol schválený vo výške 23.300 tis. Sk, čím
bol príjem prekročený o 13,07 %.
1. Tržby za poskytnuté služby – 11.081.323,-- Sk
- 602 – Tržby z predaja služieb - príjem za prenájom nebytového priestoru,
prenájom reklamnej plochy, predaj vstupov na krytý a letný bazén,
prenájom dráh
2. Tržby za iné výnosy: 221.677,-- Sk
- Účet 662 - úroky banka 3.224,- Sk
- Účet 663 - kurzové zisky 245,-- Sk
- Účet 668 - ostatné finančné výnosy 218.208,-- Sk (poistné plnenie)
3. Výnosy z bežných transferov – 11.888.000,-- Sk
4. Výnosy z kapitálových transferov – 1.612.000,-- Sk
PRÍJEM CELKOM:

24.803 tis. Sk

Výdavková zloţka:
Celkové výdavky k 31.12.2008 Mestskej krytej plavárne boli 24.811 tis. Sk.
Z toho čiastočná úhrada výdavkov (nákladov) vo výške 13.500 tis. Sk bola
realizovaná zo zaslaného príspevku od zriaďovateľa a rozdiel vo výške 11.311 tis. Sk
bol hradený z vlastných zdrojov. Rozpočet výdavkov na rok 2008 bol schválený
vo výške 21.800 tis. Sk, čím bol príjem prekročený o 13,81 %.
1. Mzdové prostriedky
Schválený rozpočet na rok 2008 – 8.000 tis. Sk. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2008
bolo vo výške 7.122 tis.Sk. Schválený rozpočet bol naplnený na 89 %.
Mestská krytá plaváreň zamestnávala v roku 2008 v priemere 32 zamestnancov
na hlavný pracovný pomer a v letných mesiacoch boli uzatvorené dohody
o pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov. Celkové náklady na
vyplatenie miezd zamestnancom boli vo výške 7.122 tis. Sk, vrátane odmien
a príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, sviatok.
2. Poistné - príspevok do poisťovní
Schválený rozpočet na rok 2008 – 2.700 tis. Sk. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2008
vo výške 2.358 tis. Sk. Schválený rozpočet bol naplnený na 87,33 %.
Poistné bolo hradené zamestnávateľom na zdravotné poistenie vo výške 10 %
z objemu hrubej mzdy, odvod na nemocenské poistenie 1,4 %, odvod na
starobné poistenie 14 %, odvod na invalidné poistenie 3 %, odvod na poistenie
v nezamestnanosti 1 %, odvod na úrazové poistenie 0,8 %, odvod na garančné
poistenie 0,25 %, odvod do rezervného fondu 4,75 % z objemu hrubých miezd
zamestnancov.
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3. Cestovné náhrady
Schválený rozpočet na rok 2008 – 70 tis. Sk. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2008
vo výške 67 tis. Sk. Schválený rozpočet bol naplnený na 95,71 %.
Cestovné bolo hradené zamestnancom za použitie súkromného motorového
vozidla na pracovné účely Mestskej krytej plavárne.
4. Energie, voda a komunikácie
Schválený rozpočet na rok 2008 – 5.875 tis. Sk. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2008
vo výške 6.091 tis. Sk. Plnenie rozpočtu bolo prekročené o 3,67 %.
-

Účet 502 – spotreba energie – 5.949.246,-- Sk (elektrika, plyn, teplo,
vodné)
Účet 518 – ostatné služby – 141.754,-- Sk (telefóny, poštovné, stočné)

5. Materiál
Schválený rozpočet na rok 2008 – 845 tis. Sk. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2008
vo výške 1.345 tis. Sk. Plnenie rozpočtu bolo prekročené o 59,17 %. Rozpočet
bol prekročený z dôvodu vyššieho nákupu čistiacich potrieb, na bežnú údržbu
budovy sa nakupoval údržbový materiál, zabezpečili sa pracovné odevy pre
zamestnancov, nakúpili sa veci dlhodobej spotreby, vybavilo sa detské ihrisko
hojdačkami.
-

Kancelárske potreby – 51.645,-- Sk
Čistiace potreby, savo, chlór, bikof – 458.488,-- Sk
Odborná literatúra – 23.633,-- Sk
Pracovné odevy – 105.247,-- Sk
DHIM - plavčík stoličky (5ks) – 130.900,- Sk, svietidlá (44ks) – 40.708,- Sk,
hojdačky detské ihrisko – 85.205,-- Sk, notebook – 27.953,-- Sk
Údržbový materiál – 91.907,-- Sk

6. Dopravné
Schválený rozpočet na rok 2008 – 10 tis. Sk. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2008
vo výške
5 tis. Sk. Schválený rozpočet bol naplnený na 50 %.
Mestská krytá plaváreň využívala vlastné dopravné prostriedky na údržbu
trávnika – nakupoval sa benzín do kosačky, traktora.
7. Rutinná a štandardná údrţba
Schválený rozpočet na rok 2008 – 2.935 tis. Sk. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2008
vo výške 3.957 tis. Sk. Plnenie rozpočtu bolo prekročené o 34,82 % - 1.022 tis.
Sk. Plnenie rozpočtu bolo prekročené z dôvodu havarijného stavu technických
strojov a prístrojov, krytého bazéna, kanalizačnej prípojky.
-

škárovanie krytého bazéna – 546.567,-- Sk
servis chlórovacieho zariadenia – 48.000,-- Sk
automatický ventil - 102.340,-- Sk
protiprúdový ohrievač – 134.470,-- Sk
Kontrola a čistenie kanalizačnej prípojky – 78.632,-- Sk (Bytterm, AQUA
DEFEKT)
prehliadka tlak nádob – 33.320,-- Sk
náter plechov, zábradlia, maľovanie – 44.160,-- Sk

8. Nájomné za nájom
Schválený rozpočet na rok 2008 – 0,- Sk. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2008 vo výške
88 tis. Sk. Plnenie rozpočtu bolo prekročené o 88 tis. Sk.
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-

Zmluva – prenájom toboganu v letných mesiacoch – 75.000,-- Sk
Prenájom rohoží – 13.000,-- Sk

9. Sluţby
Schválený rozpočet na rok 2008 – 1.365 tis. Sk. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2008
vo výške 1.192 tis. Sk. Schválený rozpočet bol naplnený na 87,32 %.
Náklady za služby – významné položky
- školenia zamestnancov BOZP, školenie EURO – 138.772,-- Sk
- údržba mzdový program, software NOD32, OFFIS – 71.128,-- Sk
- rozbor vody – 32.282,-- Sk
- vedenie
účtovníctva,
spracovanie
miezd,
právne
poradenstvo
- 473.980,- Sk
- vývoz odpadu – 113.978,-- Sk
10. Ostatné náklady
Schválený rozpočet na rok 2008 – 0,- Sk. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2008
vo výške 974 tis. Sk. Schválený rozpočet bol prečerpaný o 974 tis. Sk.
-

stravovanie zamestnancov 55 % náklad firmy, tvorba sociálneho fondu
– 438.714,-- Sk
ostatné dane a poplatky – kolky – 7.900,-- Sk
odpisy majetku – 242.678,-- Sk
tvorba rezervy – 135.200,-- Sk (nevyčerpaná dovolenka, odvod ZP,SP)
daňová povinnosť – 135.952,-- Sk (daň z prenájmu priestorov)
ostatné finančné náklady – 13.556,-- Sk (poplatky banka, poistné)
VÝDAVKY CELKOM:

23.199 tis. Sk

Rozpis kapitálových výdavkov:
- letná terasa
977.245,-- Sk
- plavčík miestnosť – 306.220,-- Sk
- detský kolotoč – 37.604,-- Sk
- detské preliezačky – 80.444,-- Sk
- detské preliezačky – 210.511,-- SK
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:
Rekapitulácia:
Výnosy celkom:
Výdavky celkom:

1.612 tis. Sk

24.803 tis. Sk
24.811 tis. Sk

Hospodársky výsledok: STRATA: - 8 tis. Sk
Uvedená strata bola vykrytá z prostriedkov rezervného fondu.
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Plnenie rozpočtu za rok 2008

Ukazovateľ

Mer.
jedn.

Plnenie
rozpočtu
rok 2008

Rozpočet
rok 2008

tis. SK

23 300

24 803

z toho: Vlastné príjmy

tis. SK

9 800

11 303

Mzdové prostriedky celkom

tis. SK

8 000

7 122

Poistné - príspevok do poisťovní

tis. SK

2 700

2 358

Cestovné náhrady

tis. SK

70

67

Energie, voda a komunikácie

tis. SK

5 875

6 091

Materiál

tis. SK

845

1 345

Dopravné

tis. SK

10

5

Rutinná a štandardná údržba

tis. SK

2 935

3 957

Nájomné za nájom

tis. SK

0

88

Služby

tis. SK

1 365

1 192

0

974

PRÍJMY CELKOM

z toho OON

Ostatné náklady
BEŢNÉ VÝDAVKY CELKOM

tis. SK

21 800

23 199

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zriaďovateľ

tis. SK

1 500

1 612

VÝDAVKY SPOLU

tis. SK

23 300

24 811

Príspevok od zriaďovateľ celkom:

tis. SK

13 500

13 500

z toho: bežný

tis. SK

12 000

11 888

tis. SK

1 500

1 612

tis. SK

0

-8

Počet pracovníkov

os.

34

33

Priemerná mesačná mzda

Sk

13 600

13 600

Počet návštevníkov

os.

Počet predstavení

p.p.

Limit na reprezentačné účely

Sk

20 000

19 000

kapitálový
Hospodársky výsledok (ZISK/STRATA)
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Rozbor pohľadávok, záväzkov a finančného majetku k 31.12.2008
Záväzky
Záväzky
Dlhodobé záväzky (rozpis v prílohe)
Krátkodobé záväzky
* z obchodného styku
* voči účastníkom združení
* voči zamestnancom
* zo sociálneho zabezpečenia
* daňové
* z titulu finančných vzťahov:
* k štátnemu rozpočtu
* k samospráve
* iné - fin.výpomoc

stav k 1.1.2008
5 833,95 Sk
1 968 695,70 Sk
1 333 145,70 Sk
0,00 Sk
378 872,00 Sk
215 563,00 Sk
38 365,00 Sk
0,00 Sk
0,00 Sk
0,00 Sk
2 750,00 Sk

stav k 31.12.2008
35 403,95 Sk
1 815 950,80 Sk
503 524,30 Sk
0,00 Sk
437 591,50 Sk
248 368,00 Sk
37 619,00 Sk
0,00 Sk
318 292,00 Sk
135 356,00 Sk
135 200,00 Sk

Záväzky celkom:

1 974 529,65 Sk

1 851 354,75 Sk

Pohľadávky
* z obchodného styku
* voči združeniam
* zo sociálneho zabezpečenia
* daňové
* z titulu finančných vzťahov:
* k štátnemu rozpočtu
* k samospráve
* iné

stav k 1.1.2008
904 337,10 Sk
0,00 Sk
0,00 Sk
0,00 Sk
0,00 Sk
0,00 Sk
0,00 Sk
0,00 Sk

stav k 31.12.2008
761 844,50 Sk
0,00 Sk
0,00 Sk
0,00 Sk
0,00 Sk
0,00 Sk
0,00 Sk
9 557,00 Sk

Pohľadávky celkom:

904 337,10 Sk

771 401,50 Sk

stav k 1.1.2008
3 131 561,22 Sk
235 055,22 Sk

stav k 31.12.2008
2 828 865,23 Sk
82 827,95 Sk

65 143,50 Sk
5 100,00 Sk

6 597,50 Sk
16 700,00 Sk

3 436 859,94 Sk

2 934 990,68 Sk

Pohľadávky

Finančný majetok
Finančný majetok
* finančné prostriedky bežný účet v Sk
* finančné prostriedky bežný účet SF
* pokladňa
* ceniny (stravné lístky, relax pasy - šek)

Finančné prostriedky celkom:
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Hospodársky výsledok v
tis. SK

ROKY
2005

2006

2007

MKP+ŠH

MKP+ŠH

2008

Príjmová zloţka
Vlastný príjem

8 789

12 033

10 763

11 303

Dotácie

5 420

9 000

11 300

13 500

14 209

21 033

22 063

24 803

PRÍJEM CELKOM

Nákladová zloţka
Spotreba materiálu

543

927

1 456

1 345

6 321

8 225

6 638

6 091

151

165

1 309

3 957

0

10

54

72

926

1 540

2 858

1 192

Mzdové náklady

5 570

8 121

6 605

7 122

Poistné - príspevok do
poisťovní

2 190

3 222

2 364

2 358

Iné ostatné náklady

322

494

173

1 062

Kapitálové výdavky

0

0

0

1 612

Náklady celkom

16 023

22 704

21 457

24 811

Hospodársky výsledok

-1 814

-1 671

606

-8

Spotreba energie
Opravy a udrţiavanie
Cestovné
Sluţby
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Príloha č. 2 a
Počet predaných vstupov a permanentiek
Január 08
Bazén - jednotlivé vstupy
Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

Júl 08
3 796
300
637
0

Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

Február 08
Bazén - jednotlivé vstupy
Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

August 08
6 145
237
575
17

Marec 08
Bazén - jednotlivé vstupy
Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

September 08
5 315
200
520
26

Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

Október 08
5 631
211
462
14

Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

3 712
184
487
36

Bazén - jednotlivé vstupy
Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

November 08
6 349
123
363
4

4 196
170
682
27

Bazén - jednotlivé vstupy
Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

Jún 08
Bazén - jednotlivé vstupy

5 123
171
103
10

Bazén - jednotlivé vstupy

Máj 08
Bazén - jednotlivé vstupy

17 359
189
0
0

Bazén - jednotlivé vstupy

Apríl 08
Bazén - jednotlivé vstupy

20 791
234
10
0

Bazén - jednotlivé vstupy

December 08
9 823
203
112
2

Bazén - jednotlivé vstupy
Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

3 090
217
517
25

Január - December 08
mesačný priemer
Bazén - jednotlivé vstupy
Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

91 330
2 439
4 468
161

7610,8
203,3
372,3
13,4

denný priemer

253,7
6,8
14,3
0,5
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Príloha č. 2 b
Počet prenajatých dráh/hodina
športovým klubom, plaveckým školám
a organizáciám
360
Január
Júl
96
455
Február
August
50
551
Marec
September
45
806
Apríl
Október
45
780
Máj
November
36
490
Jún
December
38
Január - December 08
6 049
591

mesačný priemer

672,1
65,7

25
32
22
27
747
56
690
60
628
65
495
41
denný priemer

44,8
4,4
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Príloha č. 2 c
Počet predaných vstupov a permanentiek 2007
Január 07
Bazén - jednotlivé vstupy
Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

Júl 07
6 494
92
1 204
0

Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

Február 07
Bazén - jednotlivé vstupy
Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

August 07
5 337
50
884
0

Marec 07
Bazén - jednotlivé vstupy
Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy

Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

September 07
6 644
44
889
0

Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

4 047
57

Bazén - jednotlivé vstupy
Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy

0

Sauna - permanentky

Október 07
4 814
59
486
0

Bazén - jednotlivé vstupy

7 982
51
216
0

Bazén - jednotlivé vstupy

2 437

Bazén - permanentky

275
31

Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

November 07
4 696
69
537
50

Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

Jún 07
Bazén - jednotlivé vstupy

0

Sauna - permanentky

Máj 07
Bazén - jednotlivé vstupy

16 382
61

Bazén - jednotlivé vstupy

Apríl 07
Bazén - jednotlivé vstupy

35 928
112
1
0

Bazén - jednotlivé vstupy

December 07
11 775
78
88
0

Bazén - jednotlivé vstupy
Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

3 783
70
566
0

Január - December 07
mesačný priemer
Bazén - jednotlivé vstupy
Bazén - permanentky
Sauna - jednotlivé vstupy
Sauna - permanentky

110 319
743
5 146
81

9193,3
61,9
428,8
6,8

denný priemer

306,4
2,1
14,3
0,2
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