Stanovisko
Ministerstva pôdohospodárstva SR
k činnosti organizácie Agrokomplex – Výstavníctvo v Nitre
a jeho spracovanej výročnej správe za rok 2007
(číslo : 1887/2008 – 610)
Výročná správa príspevkovej organizácie Agrokomplex – Výstavníctvo, Nitra za rok
2007 je poslednou výročnou správou ako príspevkovej organizácie, nakoľko na základe
rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 5135/2007-250 zo dňa 7. 12. 2007 bola k
31.12.2007 zrušená.
Dňom 1. januára 2008 sa v celom rozsahu právnym nástupcom zrušenej štátnej
príspevkovej organizácie stal Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik. Majetok
zrušenej príspevkovej organizácie v vrátane súvisiacich práv a záväzkov boli zakladateľom,
Ministerstvom pôdohospodárstva SR, vložené do založeného štátneho podniku. Spolu s
týmto majetkom prešli na štátny podnik aj práva a povinnosti vyplývajúce z
pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky zrušenej
štátnej príspevkovej organizácie.
Príspevková organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo, Nitra vykonávala aj v roku
2007 rámci základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií a tomu
zodpovedajúcemu predmetu činnosti výstavnú činnosť pre štátne orgány a organizácie rezortu
pôdohospodárstva v Slovenskej republike a v zahraničí.
Zabezpečovala činnosť Slovenského poľnohospodárskeho múzea, ktoré je jedinou
inštitúciou s takýmto zameraním na Slovensku. Na túto hlavnú činnosť v roku 2007 neboli
príspevkovej organizácii poskytnuté žiadne finančné prostriedky a organizácia ju financovala
zo zisku po zdanení z podnikateľskej činnosti. Takisto organizácia ďalšie kultúrne, technické
a historické pamiatky, akými sú Nitrianska poľná úzkorozchodná železnica v areáli
Agrokomplexu – Výstavníctvo Nitra, ktorú spracovala v rozsahu udelenej licencie a kaštieľ
Dolná Malanta.
V roku 2007 vykonávala a zabezpečovala ďalšie činnosti aktualizované zriaďovacou
listinou Ministerstva pôdohospodárstva SR č. j. : 1245/2007 – 250 zo dňa 7. februára 2007,
súvisiace s realizáciou národných expozícií na medzinárodných výstavách a veľtrhoch
v zahraničí a v Slovenskej a činnosti súvisiace s realizáciou propagácie poľnohospodárskych
a potravinárskych výrobkov v rámci Národného programu Značka kvality podľa metodického
a odborného riadenia zriaďovateľom.
Takisto v roku 2007 bola príspevková organizácia v rozpise záväzných ukazovateľov
ŠR zaradená do programu 090 – Tvorba, regulácia a implementácia politík, podprogram : 01
– Podpora programov, prvok : 01 – kontrola a zodpovednosť za programy. Bežné a kapitálové
výdavky boli stanovené v nulovej výške. Ďalšie limity organizácii neboli stanovené. Všetky
príjmy organizácia získala z podnikateľskej činnosti.

V roku 2007 príspevková organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo, Nitra dosiahla
zisk pred zdanením z podnikateľskej činnosti vo výške 37 606 tis. Sk, daň z príjmov
predstavovala sumu 7 620 tis Sk. Z čistého zisku 29 986 tis. Sk organizácia vykryla stratu
z hlavnej činnosti (SPM) 12 636 tis. Sk. Organizácii zostal disponibilný zisk vo výške 17 350
tis Sk.
Výnosy v podnikateľskej činnosti v organizácii predstavovali hlavne výnosy
z výstavníckej činnosti za prenájom plôch jednotlivým vystavovateľom a tržby za služby
a práce fakturované za účasť na výstavách. Prírastok výnosov v roku 2007 vo výške 46 120
tis. Sk vznikol vyšším obratom z výstav a novými výstavníckymi aktivitami. S tým súvisia i
zvýšené náklady za služby., ktoré organizácia kryla práve spomínaným vyšším obratom.
V roku 2007 dosiahnutá rentabilita z výnosov 10,95 % (oproti roku 2006 8,86 %)
dokumentuje výborné výsledky v podnikateľskej činnosti tejto príspevkovej organizácie
výsledky v podnikateľskej činnosti.
Výška vlastného imania organizácie k 31. decembru 2007 predstavovala čistú hodnotu
majetku po odpočítaní záväzkov 645 435 tis. Sk. Pri založení štátneho podniku Agrokomplex
– Výstavníctvo Nitra k 1. 1.2008 ako právneho nástupcu zrušenej štátnej príspevkovej
organizácie bolo do obchodného registra zapísané na základe rozhodnutia zakladateľa (MP
SR) a v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení
neskorších predpisov kmeňové imanie imania vo výške 645 434 478,- Sk. Výpočet
základného imania bol overený audítorskou spoločnosťou MG ATAC, spol. s r. o. Nitra.
K predloženej výročnej správe organizácie Agrokomplex – Výstavníctvo v Nitre za
rok 2007, ktorej obsah zodpovedá publikovanému manuálu pre vypracovanie výročných správ
a v jednotlivých častiach podrobne hodnotí činnosť organizácie, nemáme pripomienky
a odporúčame je predložiť na prerokovanie v rámci verejného odpočtu.
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Vec :
Stanovisko k Výročnej správe organizácie AGROKOMPLEX – VÝSTAVNÍCTVO Nitra.
V prílohe Vám zasielame Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k Výročnej
správe Vašej organizácie za rok 2007. Spolu s Výročnou správou je ho potrebné zverejniť na
web stránke Vašej organizácie.
Výročná správa organizácie AGROKOMPLEX – VÝSTAVNÍCTVO Nitra spolu so
stanoviskom ministerstva bude takisto zverejnená na web stránke ministerstva.
S pozdravom

Marieta Okenková
generálna riaditeľka
Príloha :
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