
Správa o plnení rozpočtu  

 

Domu kultúry Sereď za rok 2011 

 

      MzZ schválilo rozpočet Domu kultúry na roky 2011-2013 na svojom riadnom zasadnutí 

dňa 09.11. 2010 , výpisom z uznesenia č. 198/2010 vo výške 494.519,- €. Vlastné príjmy boli 

rozpočtované vrátane darov čiastkou 261.323,- €,. Pre zachovanie vyrovnaného rozpočtu bol  

rozpočtovaný transfer na činnosť DK vo výške 233.196,- €. Rozpočet bol upravovaný MsZ 

dňa 13.09.2011, výpisom z uznesenia č. 151/20112 o 11.949,- € na Seredské novinky a SHJ 

2011.  K 31.12.2011 bol rozpočet DK splnený v príjmovej časti na 97,96 %, vo výdavkovej 

časti bolo plnenie na 95,72 %. Kapitálový rozpočet na rok 2011 bol schválený vo výške 

35.000,- €, v skutočnosti bolo na zateplenie a hydroizoláciu strechy MsKS NOVA použitých 

18.541,72 €, plnenie je na 53,00 %. V priebehu roku 2011 boli uskutočnené aj niektoré 

úpravy v rozpočte v rámci jednotlivých položiek i medzipoložkové presuny. Zostatky 

prostriedkov na výdavkovom účte i príjmovom účte boli k 31.12.2011 nulové.  Zostatok 

pokladne k uvedenému dátumu bol tiež nula. 

 

                             Prehľad záväzných ukazovateľov za rok 2012 

    

Názov záväzného ukazovateľa 

rozpočet 

v  €          

2011  

skutočnosť 

v € k 

31.12.2011 

% 

plnenia 

Bežné výd.bez mzdových a reprezent.výd. 204978 171099 83,47 

Mzdové výdavky, odvody a OON 204878 171055 83,35 

Reprezentačné výdavky 100 44 44,00 

Bežné výdavky  s p o l u: 506468 484796 95,72 

Transfer z rozpočtu Mesta na 

prevádzku 245145 245145 100 

Bežné príjmy 261323 256002 97,96 

Dary 1000 1650,00 165,00 

Vlastné bežné príjmy 260323 254352 97,70 

Transfer a bežné príjmy spolu: 506468 501147 98,95 

 

 

Bežné príjmy 

 

   Bežné príjmy boli splnené za rok  2011 čiastkou 256.002,- € na 97,96 %, rozpočtované  

príjmy boli vo výške  261.323,- €.  

 

Bežné príjmy                  Rozpočet Plnenie  Plnenie 

  Celkový  rozpočet v € v € v % 

položka Názov položky r.2011 rok 2011  

  Nedaňové bežné príjmy   s p o l u : 261323 256002 97,96 

 

 

Položka  212 – príjmy z vlastníctva  sú splnené na 99,21%. Nižšie plnenie je na položke 

dlhodobých prenájmov, ktoré boli splnené ku koncu roka na 96,44%. Nižšie plnenie 



v porovnaní s rozpočtom bolo spôsobené tým, že v stredisku Nova boli  dlhodobo neobsadené 

priestory na prenájom. Napriek dobrej propagácii nebol prejavený záujem, vzhľadom na 

nevyhovujúci technický stav prenajímaných priestorov. Krátkodobý prenájom bol splnený na 

107,89 % a prenájom zariadení a techniky na 114,84 %. V súhrne boli z tejto položky získané 

prostriedky vo výške 116.368,- €. 

položka Názov položky rozpočet plnenie v € 

plnenie 

v% 

212 Príjmy z vlastníctva 117290 116368 99,21 

z toho 

212003 Z prenajatých priestorov 114520 113187 98,84 

v tom dlhodobý prenájom 90520 87294 96,44 

  krátkodobý prenájom 24000 25893 107,89 

212004 

Z prenajatých zariadení, techniky, 

inventáru, riadu 2770 3181 114,84 

 

V položke 223 sú účtované platby z predaja služieb. V súhrne sú za rok 2011 splnené na 

90,91% čiastkou 130.023,-€. Príjmy za energie z dlhodobých prenájmov, vrátane 

komunálneho odpadu boli zúčtované v čiastke 47.219,- €. Z jednotlivých činností bol 

zaznamenaný príjem 79.287,- €. Nízke plnenie je na položkách za poškodený a stratený riad 

s plnením na 51.33 % a kopírovacie práce v knižnici boli splnené v príjmovej časti na 67,00 

%.  Za prebytočný hnuteľný majetok sme získali 3.517,- €, na tejto položke vysoké plnenie 

ovplyvnil predaj inventáru fitnes zariadenia v stredisku Nova čiastkou 3.517,29 €, pričom 

rozpočet bol iba 150.- €. V rozpočte sme s touto skutočnosťou nerátali. V stredisku Nova bola 

k 31.12.2010 ukončená činnosť Free Time Clubu, z tohto dôvodu je plnenie nulové 

a v občerstvení Nova boli iba dopredané potraviny z činnosti Free Time Clubu, preto je 

plnenie na tejto položke iba na 11,04 %, čiastkou 138,30 €. Na reklamných a organizačných 

službách v stredisku Nova bolo získaných 899,85 €, čo predstavuje plnenie na 54,22%.  

Kultúrno-spoločenský život bol v roku 2011 okrem už cyklických a opakujúcich sa podujatí 

obohatený o novinky z ktorých spomenieme po viacročnej odmlke opätovné zorganizovanie 

festivalu dychových hudieb DYCHFEST – Sereď 2012 v netradičných priestoroch areálu 

kaštieľa. Na sklonku leta prišla takmer tisícka obyvateľov mesta podporiť domáce hudobné 

telesá i profesionálne zoskupenia na festival AMFIK BUDE ŽIŤ. Nóvum opäť nebol len 

samotný festival, ale i miesto jeho konania, ktorým boli Kasárne Váh. Mesto po prvýkrát 

navštívili umelci z populárnej televíznej šou PARTIČKA. Jesenný dvojkoncert kapiel 

POLEMIC a HORKÝŽE SLÍŽE zarezonoval u mladšieho publika v preplnenej estrádnej sále 

DK. Na sklonku roka si mohli obyvatelia Serede vychutnať atmosféru Vianoc na 

VIANOČNÝCH TRHOCH 2011 s množstvom zaujímavých programov. Kultúrno-

spoločenský život bol splnený v príjmovej časti na 125,36% sumou 44.251,- € 

  V roku 2011 bolo v kine NOVA odpremietaných 171 filmových predstavení  s pestrým 

žánrovým zameraním pre deti, mládež a dospelých divákov s počtom 7.667 návštevníkov 

a tržbou 17.356,40 € /plán tržieb splnený na 116 %/. Priemerný počet návštevníkov bol  45 na 

1 film. predstavenie. Nad stanovený hrací profil kina bolo odpremietaných   11 mimoriadnych 

školských filmových predstavení  /z príležitosti MDD, prázdninové projekcie, Mikulášske 

predstavenia/  pre žiakov zo ZŠ v Seredi, Šintavy, Šúroviec,  Vinohradov n/Váhom, 

Vlčkoviec, Dolnej Stredy a blízkeho okolia, pre deti zo Školských družín a Materských škôl 

/2.346 návštevníkov/, výchovné koncerty zamerané na predstavenie tradičnej kultúry, 

vystúpenie detí pri príležitosti Dňa matiek a prvý ročník podujatia Míľa pre mamu / 1.710 

návštevníkov/. Programová štruktúra kina bola v roku 2011 obohatená kvalitnými  

projekciami vo FILMOVOM KLUBE NOVA, boli premietnuté artové filmy z putovnej 

prehliadky premiér umelecky hodnotných titulov z PROJEKTU 100-2011, bol zorganizovaný 



multižánrový hudobný koncert   MÁJOVÝ KOKTEIL s prezentáciou mladých hudobných 

skupín zo Serede a okolia spojený s filmovou projekciou , na ďalšom podujatí pod názvom 

VEČER REKLAMY boli prezentované vtipné a kreatívne reklamy, ktoré na Slovensku 

doposiaľ neboli odvysielané, KLUBOVÝ VEČER s prezentáciou putovnej prehliadky 

krátkometrážnych študentských filmov, spolu 759 návštevníkov. 

     Aj v roku 2011 bol príjem z výchovno-vzdelávacej činnosti a kina Nova ovplyvnený 

kultúrnymi poukazmi z Ministerstva kultúry, ktoré sú mimorozpočtovými prostriedkami, t.z. 

že nie sú v plnení v príjmovej časti rozpočtu, ale pokrývajú plnenie vo výdajovej časti 

rozpočtu na jednotlivé programy v zmysle uzatvorenej zmluvy. Na výchovno-vzdelávacej 

činnosti pri programoch organizovaných na tento účel boli vyzbierané kultúrne poukazy  

v hodnote 2.622,-€.  

               V knižnici za registračné poplatky a upomienky za nedodržanie výpožičnej doby bol 

príjem 6.212,- €, plnenie je za rok 2011 na 92,70 %. V sledovanom období nám z 

Ministerstva kultúry bola poskytnutá dotácia na projekt „Aktualizácia knižničného fondu“ vo 

výške 1.200,- €.   

      Kultúrne podujatia v múzeu boli splnené na 100%, čiastkou 1501 €.  V období uplynulého 

roka 2011 sa inštalovali výstavy zbierkových predmetov a uskutočnilo sa niekoľko 

komorných výstav zameraných na plastické umenie, výtvarnú i fotografickú sféru. V letných 

mesiacoch sa už tradične konali multižánrové komorné koncerty. Obligátna činnosť múzea 

bola tiež doplnená o literárne večery, vzdelávacie programy pre žiakov a študentov 

seredských škôl a na sklonku roka tiež o vianočný koncert a vianočné tvorivé dielne. 

Na položke reklamné a organizačné služby DK je plnenie na 228,09%. V tejto položke sú 

zahrnuté aj získané prostriedky za reklamu na SHJ a Vianočných trhoch, ktoré boli použité na 

zabezpečenie kvalitných programov a teda čiastočne pokrývajú prekročenie rozpočtu vo 

výdajovej časti.  

 

223 Platby z predaja služieb 143023,00 130023,00 90,91 

223001 

Za energie a sl.z prenáj., kult.podujatí, 

reklamy,str.riadu,bufet 142873,00 126506,00 88,54 

v tom elektrika 8608 6304 73,23 

  teplo 31300 29922 95,60 

  plyn 1620 2403 148,33 

  vodné 2830 2735 96,64 

  stočné 2485 2449 98,55 

  komunálny odpad 3480 3406,00 97,87 

  kultúrne podujatia-VVČ 8150 0,00 0,00 

  kultúrne podujatia-kurzy 11960 -49 -0,41 

  

kultúrne podujatia-kultúrno-

spoloč.život 35300 44251 125,36 

  za poškodený a stratený riad 150 77 51,33 

  aerobic 0 0,00 0,00 

  kondičné cvičenia 1200 1463,00 121,92 

  reklamné a organizačné služby DK 2350 5360 228,09 

  občerstvenie pri akciách 4150 2011 48,46 



 

                

       

 

Úroky z vkladov na položke 240 – činili 11,-€ s plnením na 110 %. Vzhľadom na to, že na 

našich účtoch pretrváva nízky stav finančných prostriedkov, bol rozpočet stanovený vo výške 

10,- €. 

 

položka Názov položky rozpočet plnenie v € 

plnenie 

v% 

240 Úroky z vkladov 10 11 110,00 

 

     Na položke 292 – ostatné príjmy boli prijaté finančné prostriedky v čiastke 7.950,- €  

z vyúčtovania MsBP, plynu a elektrickej energie. Táto položka sa v zmysle pokynov 

nerozpočtuje, preto nemá plnenie.  

 

292 

Ostatné príjmy (dobropisy, 

vratky,iné príjmy) 0,00 7950,00   

 

Položka 311 tuzemské bežné granty  bola za rok  2011 splnená na 165,00 %  sumou 1.650,- 

€. Na Seredské kultúrne leto v múzeu bolo od sponzorov získaných 940,- € a pre DK 200,- € 

na SHJ. Sumu 160,-€  sme získali na brožúru Panoramatiický pohľad na Sereď a 350,-€ na 

interiérové vybavenie v múzeu.  

     Na zabezpečenie našej činnosti bolo vypracovaných viacero projektov na získanie grantov: 

Z Ministerstva kultúry: 664,- € na festival Heligonkárov, 1.200,- € na nákup knižničného 

fondu, 500,-€ na Dychfest a 1.500,- € na realizáciu projektu s názvom Memoriál Jaroslava 

Červenku – festival džezovej hudby.   

Z Trnavského samosprávneho kraja: 500,-€ na festival Heligonkárov. 

 

311 Tuzemské bežné granty 1000 1650,00 165,00 

 

 

 

Bežné výdavky  
 

     Výdavková časť rozpočtu bola v súhrne za rok 2011 splnená na 95,72 %, čiastkou 

484.796,00 €. Šetrenie bolo na mzdách (plnenie na 83,02 %) a odvodoch (plnenie na 84,82 

%), z dôvodu dlhotrvajúcej PN. V súhrne položka 630 Tovary a služby je plnená na 100,05 % 

a položka Náhrady PN a odstupné 640 je splnená na 70,06 %. 

 

  cirkulovaná výpožič.sl.-knižnica 6700 6212 92,72 

  kopírovacie práce - knižnica 100 67 67,00 

  film.prestavenia - Nova 15000 17356 115,71 

  Free Time - žetóny, zájazdy Nova 3080 0,00 0,00 

  Free Time - občerstvenie Nova 1250 138 11,04 

  Nova-rekl.a organiz. služby 1660 900 54,22 

  kultúrne podujatia-múzeum 1500 1501,00 100,07 

223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 150 3517,00 2344,67 



položka Názov položky rozpočet plnenie v € 

plnenie 

v% 

  Bežné výdavky kultúry   s p o l u : 506468 484796 95,72 

z toho      

610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 151436 125725 83,02 

620 Poistné a príspevok do poisťovní   53442  45330  84,82 

630 Tovary a služby 290780 290936 100,05 

640 Náhrady  PN a odstupné    11713    8206   70,06 

     

     Položka  cestovné výdavky  631 je  spojená s výdavkami na zabezpečenie filmových 

predstavení, seminárov a za použitie vlastného auta v čase nepojazdnosti firemného auta.  

 

631 Cestovné 285 272 95,44 

 

Položka energie, voda a komunikácie 632 je v súhrne  splnená za obdobie roku 2011 na 

95,10 %, sumou 136.725,- €. Z toho energie – položka 632001 je splnená na 95,37 %. 

Položka vodného, stočného – 632002 sa splnila na 90,18 %, posledná položka tohto 

zoskupenia 632003 – poštovné a telekomunikácie je splnená na 97,10%, z toho mierne 

prekročená o 8,09% je položka telekomunikačné poplatky.  

 

632 Energie, voda a komunikácie 143775 136725 95,10 

632001 Energie 127500 121600 95,37 

v tom elektrika 24500 23038 94,03 

  teplo 95000 90469 95,23 

  plyn 8000 8093 101,16 

632002 vodné,stočné 9800 8838 90,18 

v tom vodné 4700 3807 81,00 

  stočné 5100 5031 98,65 

632003 

Poštovné a telekom.sl. (poštovné, 

telefón,koncesionár.,internet) 6475 6287 97,10 

v tom poštovné 2550 2305,00 90,39 

  telekomunikačné popl. 3250 3513 108,09 

  internet 675 469 69,48 

 

 

Na zakúpenie spotrebného materiálu - položka 633 bolo vydaných 17.217,- € s plnením na 

88,09 %. Prekročenie na položke 633004 o 107,11% spôsobil nákup klimatizácie a podložia 

pod klzisko na vianočných trhoch v hodnote 550,-€. Na interiérové vybavenie - položka 

633001 bol zakúpený koberec do posilňovne a multi stolík do múzea na ktorý poskytol dar 

v hodnote 350,-€ sponzor. S finančnými prostriedkami sa šetrilo na položkách nákupu 

výpočtovej techniky, kancelárskeho materiálu, propagačného materiálu a predovšetkým na 

položke 633011 – potraviny kde je plnenie iba na 24,73% z dôvodu zrušenia Free Time 

Clubu.  

 

 

 

 



položka Názov položky rozpočet plnenie v € 

Plnenie 

v% 

633 Materiál 19545 17217 88,09 

633001 Interiérové vybavenie 400 610 152,50 

633002 Výpočtová technika 810 270 33,33 

633004 

Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje, 

náradie 985 2040,00 207,11 

633006 

Všeobecný materiál (kancel.,propag.,čist.a 

hyg.,tech.,kuchyn.) 7450 5987 80,36 

v tom kancelársky materiál 2350 1321 56,21 

  propagačný materiál 970 604 62,27 

  čist.,hygienický a dezinfek.materiál 1650 1228 74,42 

  technický materiál 1460 2104,00 144,11 

  vybavenie kuchyne 1020 730 71,57 

633009 Knihy, časopisy, noviny 5370 6991 130,19 

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 130 80,00 61,54 

633011 Potraviny 4000 989,00 24,73 

633013 Softvér a licencie 300 206,00 68,67 

633016 Reprezentačné 100 44,00 44,00 

 

Položka dopravného – 634 bola k 31.12.2011 splnená na 71,61 %, sumou 1.425,00 €. 

Nulové plnenie je na položke 634005 Karty, známky, poplatky. Prekročená bola položka 

634002 – Servis, údržba, opravy kde bola potrebná servisná prehliadka a bežná údržba auta. 

Položka bola prekročená o 26%. Nižšie plnenie je na položke prepravné dodávateľským 

spôsobom.  

 

634 Dopravné 1990,00 1425,00 71,61 

z toho 

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 730,00 604,00 82,74 

634002 

Servis, údržba, opravy a výdavky s tým 

spojené 250 315 126,00 

634003 Poistenie zmluvné a havarijné 300 293,00 97,67 

634004 Prepravné dodávateľským spôsobom 660 213 32,27 

634005 Karty, známky, poplatky 50 0,00 0,00 

 

Na opravy a údržbu - položka 635 bolo v súhrne vynaložených  za rok 2011 12.319,- €, 

touto čiastkou bolo plnenie prekročené na 115,45 %. V údržbe PC a softvéru bolo nižšie 

plnenie a to na 71,06%. Položka 635004 obsahuje okrem drobných opráv (ladenie klavíra, 

oprava sporáka, oprava čalúnenia strojov v posilňovni) aj opravu a prečistenie kanalizácie, 

servis a opravu kinotechniky v Nove, odstránenie závad EPS, oprava kopírky na sekretariáte. 

V oprave a údržbe budov bol rozpočet prekročený o 56,40% a dôvodom boli najmä: oprava 

schodov pri vstupe do knižnice, montáž zábradlia v MsKS NOVA, nutné vymaľovanie 

banketovej sály, učební a priestorov v knižnici.  

 

635 

Rutinná a štandardná 

údržba 10670 12319 115,45 

z toho 635002 Údržba PC, softvéru +servis 2070 1471 71,06 

635004 Údržba prístrojov 3600 3028 84,11 



635006 Oprava a údržba budov 5000 7820 156,40 

 

Nájomné - položka 636 bola rozpočtovaná na nájom  poštového priečinku a prístrojov. 

Nájom priečinku bol zrušený v I. štvrťroku 2011 a z toho dôvodu je plnenie iba na 8%. 

 

položka Názov položky rozpočet plnenie v € 

plnenie 

v% 

636 Nájomné za priečinok a prístr. 150 12,00 8,00 

 

      V položke služieb - 637  sú účtované takmer všetky výdaje, ktoré sa týkajú hlavnej 

činnosti DK. Za rok 2011 boli zúčtované na tejto položke výdaje vo výške 137.565,- €. Touto 

čiastkou je položka služieb v súhrne splnená na 121,24 %. V prevažnej miere sú položky 

tohto zoskupenia plnené v súlade s plánovaným rozpočtom. Prekročenie spôsobilo výrazné 

plnenie na položke kultúrnych podujatí 637002, ktorá je splnená na 180,29%, čiastkou 

66.268,00 €. Toto plnenie do značnej miery ovplyvnila položka kultúrno-spoločenského 

života za Seredský hodový jarmok kde boli vynaložené prostriedky v porovnaní 

s plánovaným rozpočtom naviac o 6.053,- €. Ďalšími výraznými výdavkami s ktorými sa 

v rozpočte nepočítalo boli Vianočné trhy v sume 8.234,-€. Týmito skutočnosťami bola 

položka plnená na 180,29% a to vzhľadom na požadovanú vyššiu kvalitu programov. 

Prekročenie bolo spôsobené aj podujatiami organizovanými na základe zmluvy s MK na 

kultúrne poukazy, o ktorých sme sa zmienili už v príjmovej časti. Určitá časť týchto 

výdavkov bola pokrytá už spomínanými získanými prostriedkami od reklamných partnerov. 

Položka školení, kurzov, seminárov je plnená iba na 41,67 %, sumou 75,- €. Nižšie plnenie je 

aj na položke výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá bola splnená iba na 34,26%. Dôvodom je, 

že po úmrtí pani Žigovej nebolo obsadené toto miesto. Nulové plnenie bolo na položke 

kultúrne podujatia – FTC, ktoré bolo rozpočtované vo výške 2.100,-€, nakoľko činnosť FTC 

bola ukončená k 31.10.2010.  

Mierne prekročenie je zaznamenané na položke kultúrne podujatia – múzeum o 24,21%, ktoré 

je však pokryté už spomínanými darmi od sponzorov.  

Do položky 637004 pribudla počas roku 2011 výdajová položka na Seredské novinky o ktorú 

bol rozpočet upravovaný vo výške 6.312,- €. Nulové plnenie je na položkách lekárenské 

služby 637006 a cestovné iným než vlastným zamestnancom 637007 ako aj remeselnícke 

služby a externé vyučovanie. Nízke plnenie je aj za kolkové známky (637023), kde sú 

rozpočtované prostriedky z dôvodu súdneho a exekučného vymáhania starých pohľadávok.   

      Vyhodnotenie všetkých programov, ako i ich vyčíslenie je v prílohe, ako hodnotenie 

programového rozpočtu a pomerne obšírne sme sa nimi zaoberali aj vo vyhodnotení 

v príjmovej časti rozpočtu, preto neuvádzame názvy a počty podujatí v tejto časti.  

 

637 Služby 113462 137565 121,24 

z toho 

637001 Školenia, kurzy, semináre, porady 180 75,00 41,67 

637002 

Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia 

(honoráre,vec.ceny..) 47231 71413 151,20 

položka Názov položky rozpočet plnenie v € 

plnenie v 

% 

  kultúrne podujatia-VVČ 5835 1999 34,26 

  kultúrne podujatia-Kultúrno-spoloč.život 36756 66268 180,29 

  kultúrne podujatia-knižnica 70 78,00 111,43 

  kultúrne podujatia-FTC 2100 0,00 0,00 



  kultúrne podujatia-múzeum 2470 3068 124,21 

637003 Propagácia,reklama,inzercia 384 384 100,00 

637004 

Všeobecné služby (tlač, 

foto,plagáty,pranie,deratizácia, revízie...) 25440 25170 98,94 

v tom tlač, foto, plag. 3010 3689 122,56 

  pranie 1490 1046 70,20 

  deratizácia 20 8 40,00 

  revízie zariadení 4500 4059 90,20 

  remeselnícke služby 40 0,00   

  externé vyučovanie 96 0,00 0,00 

  sprac.účtov.a miezd 9972 10056,00 100,84 

  Seredské novinky 6312 6312,00 100,00 

637005 špeciálne sl. BOZP 500 400,00 80,00 

637006 lekárenské sl. 230 0 0,00 

637007 Cestovné náhr. iným než vl. zamest. 20 0 0,00 

637012 

Poplatky a odvody 

(popl.banke,autor.popl.,požičovné filmov) 10945 12286 112,25 

v tom požičovné filmov 8500 10039,00 118,11 

  poplatky SOZA, LITA 1470 1279 87,01 

  koncesionárske popl. 265 223 84,15 

  poplatky banke 710 745,00 104,93 

637014 Stravovanie 6039 6238,00 103,30 

637015 Poistenie majetku 4142 4144 100,05 

637016 Prídel do sociálneho fondu 1536 1090 70,96 

637023 Kolkové známky 30 4 13,33 

637024 Vyrovnanie kurz.rozdielov 0 0 0,00 

637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 12385 12163 98,21 

637031 Manká a škody 0 0,00   

637035 Komunálny odpad, dane 4400 4198,00 95,41 

  Stravné lístky - ceniny na skl.     0,00 

 

     Na položku 640 –  náhrady boli rozpočtované prostriedky úhradu odstupného 

a odchodného na položke 642013, ktoré boli plnené na 71,74%. Na  náhrady 

práceneschopnosti bolo za rok 2011 vyčerpaných 69,- €. V súhrne bolo vynaložených na túto 

položku 8.206 €, čo predstavuje plnenie na 70,06 %.   

 

položka Názov položky rozpočet plnenie v € 

plnenie 

v% 

640 Náhrady  PN a odstupné, odchodné 11713 8206 70,06 

642013 Odchodné a odstupné 11343 8137 71,74 

642015 Náhrady PN 370 69 18,65 

 

 

 

 



Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 31.12.2011 

 

 

Mzdové prostriedky 

 

      Na mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania – položka 610 bolo za uplynulý rok 

vyplatených 125.725 €, plnenie je na 83,02 %. Do poisťovní bolo za odvody z miezd v roku 

2011 poukázaných 45.330 €, čo predstavuje plnenie na 84,82 %. V tejto čiastke sú zahrnuté aj 

odvody za externých zamestnancov. 

 

položka Názov položky rozpočet plnenie v € 

plnenie 

v% 

z toho      

610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania 151436 125725 83,02 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 53442 45330 84,82 

 

Bez ostatných osobných nákladov boli na mzdy vynaložené nasledovné prostriedky: 

 

                                                      Ročný plán                      Čerpanie                           % 

                                                         v €                            k 31.12.2011 v €                plnenia 

Tarifný plat                               137.918,-                            114.625,-                       83,10 

Príplatky                                        7.600,-                               5.963,-                        78,50 

Odmeny                                         5.918,-                               5.137,-                        86,80 

 

S p o l u:                                    151.436,-                            125.725,-                       83,00 

 

Ostatné osobné náklady 

 

 Položka 637027 – odmeny z mimopracovného pomeru bola rozpočtovaná čiastkou 12.385,-€, 

čerpaných bolo 12.163,- € a nimi je plnenie tejto položky na 98,20 %. Uvedené prostriedky 

boli vyplatené na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce, o pracovnej činnosti 

a o brigádnickej práci študentov za činnosti lektorovania kurzov, výves propagácie, práce 

upratovačky v múzeu. V Nove za uvádzačky, premietačov, pokladníčky.   

 

637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 12385 12163 98,20 

 

 

Zamestnanci a priemerná mzda 

 

K termínu 31.12.2011 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov  17. V roku 2011 bola 

priemerná mzda na priemerný prepočítaný počet zamestnancov 616,30 €. 

 

Reprezentačné  

Ročný rozpočet                      100,- € 

Čerpanie k 31.12.2011             44,00 € 

 

položka Názov položky rozpočet plnenie v € 

plnenie 

v% 

633016 Reprezentačné 100 44,00 44,00 

 



 

Transfer na prevádzku 

Plánovaný transfer                  245.145,- € 

Čerpanie k 31.12.2011            245.145,- €  

 

  Rozdiel na pokrytie transferom 245145,00 245145 100 

 

 

Kapitálový transfer  

 

Rozpočet kapitálových výdavkov      35.000,- € 

Čerpanie k 31.12.2011                       18.541,72 € 

Prijatý kapitálový transfer                 18.541,72 € 

 

Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu 

č.účtu 22101 

Stav k 1.1.2011                                                                        18.813,63 € 

Na mzdy za 12/10 bolo prevedených na tento účet                18.523,19 € 

Zostatok účtu  k 1.1.2011                  290,44 € 

Základný prídel                                1.089,14 € 

Príjmy spolu:                                 1.379,58 € 

 

Výdavky: 

Príspevok na stravu                             375,32 € 

Sociálna výpomoc                                328,79 € 

Príspevok na dopravu                           252,32€ 

Darčekové poukážky                            285,- € 

Výdavky spolu:                                1.241,43 € 

Zostatok sociálneho  fondu k 31.12.2011 je 138,15 €. 

 

 

Stav pohľadávok k 31.12.2011 

 

Bežné pohľadávky    

č.fakt. dát.splat. Odberateľ 

suma v 

€ text  

Po lehote 

splatnosti         

185 14.2.2005 Horváthová Ružena 230,76 nájom 1/05 

795 11.3.2005 Horváthová Ružena 230,76 nájom 2/05 

1265 28.3.2005 Horváthová Ružena 234,75 nájom 3/05 

1855 14.4.2005 Horváthová Ružena 36,65 vyúčt.energ.04 

2395 14.4.2005 Horváthová Ružena 4,48 vyúčt.energ.04 

2755 9.5.2005 Horváthová Ružena 232,09 nájom 4/05 

3275 3.6.2005 Horváthová Ružena 232,09 nájom 5/06 

    s p o l u : 1201,58   

20501 24.5.2001 Kovačik Radoslav  53,61 nájom 4/01 

24401 23.6.2001 Kovačik Radoslav  90,29 nájom 5/01 



    s p o l u : 143,90   

414602 6.5.2002 Švec Peter  207,79 nájom 4/02 

418002 10.5.2002 Švec Peter  3,42 daň z nehnut.02 

    s p o l u : 211,21   

5415 28.9.2005 Sárková Daniela 232,09 nájom 9/05 

5885 26.10.2005 Sárková Daniela 232,09 nájom 10/05 

6345 29.11.2005 Sárková Daniela 232,09 nájom 11/05 

6795 26.12.2005 Sárková Daniela 232,09 nájom 12/05 

6116 28.2.2006 Sárková Daniela 106,22 vyúčt.energ. 05 

    s p o l u : 1034,58   

325 11.8.2008 Xeron 252,04 nájom za 8/08 

359 12.9.2008 Xeron 252,04 nájom za 9/08 

    za rok 2008 s p o l u : 504,08   

    

Za roky2001-2008 

spolu: 3095,35 

(v súdnom 

vymáhaní) 

131 17.5.2011 Krajčiová Ivona 142,5 náj. 05/11 

187 8.6.2011 Kijacová Petra 93,00 náj.1-6/11 

193 2.6.2011 Krajčiová Ivona 142,50 náj.6/11 

222 18.7.2011 Krajčiová Ivona 142,50 náj.7/11 

253 17.8.2011 Krajčiová Ivona 142,50 náj.8/11 

281 16.9.2011 Krajčiová Ivona 724,00 náj.9/11 

282 16.9.2011 Krajčiová Ivona 142,50 náj.9/11 

311 17.10.2011 Krajčiová Ivona 724,00 náj.10/11 

312 17.10.2011 Krajčiová Ivona 142,50 náj.10/11 

341 16.11.2011 Krajčiová Ivona 724,00 náj.11/11 

342 16.11.2011 Krajčiová Ivona 142,50 náj.11/11 

356 16.11.2011 Kotúčeková Natália 262,08 náj. 11/11 

365 16.11.2011 HIP HOP Fakulta 77,07 náj. 11/11 

373 15.12.2011 Krajčiová Ivona 724,00 náj. 12/11 

374 15.12.2011 Krajčiová Ivona 142,50 náj. 12/11 

379 15.12.2011 FORTUNA SK a.s. 328,60 náj. 12/11 

384 15.12.2011 KKR s.r.o. 184,30 náj. 12/11 

394 15.12.2011 Šipka Robert 842,30 náj. 12/11 

397 15.12.2011 HIP HOP Fakulta 77,07 náj. 12/11 

402 23.12.2011 Autoprofit s.r.o. 300,00 širenie reklamy 

    Spolu: 6200,42   

    Spolu: 9295,77   

 

31801 – Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.11  9.295,77 €   

335 – Pohľadávky voči zamestnancom 0,- € 

378 Iné pohľadávky 0,- € 

Pohľadávky s p o l u :   9.295,77 €  

 

 



Záväzky k 31.12.2011 

321 – Záväzky z dodávateľských vzťahov 15.756,33 € v lehote splatnosti. 

323 -  Krátkodobé rezervy 4001,50€. 

331 – záväzky voči zamestnancom  10.231,43 € – výplaty za  mesiac december.    

336 – záväzky - odvody do zdrav. a sociálnej poisťovne 5.397,27 € za december.  

342 – záväzky - dane zamestnancov 1.283,64 € z miezd za december.                    

379 – Iné záväzky – voči zamestnancom – splátky, sporenia, odbory 82,94 € za 12/11.     

Záväzky spolu : 36.753,11 €.          

 

Informácia o stave právneho vymáhania pohľadávok 

 

Fa.č. – viď tabuľka pohľadávok – Horváthová Ružena – vydaný exekučný príkaz 2.3.2007- 

predajom hnuteľných vecí na vymoženie istiny vo výške 1.201,58 €.  

Fa.č. – viď tabuľka pohľadávok – Kovačik Radoslav Royal -  vo výške 143,90 € – vydaný 

exekučný príkaz z 10.4.2006 na exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke – dňom 

22.3.2007 sme obdržali oznámenie o stave exekučného konania s návrhom na zastavenie 

exekúcie, s odôvodnením, že povinný je nemajetný.  

Fa.č. – viď tabuľka pohľadávok – Švec Peter – vo výške 211,21 € – uznesenie Okresného 

súdu v Nitre zo dňa 26.1.07 – zrušenie platobného rozkazu, nakoľko nebol doručený do 

vlastných rúk. Po právoplatnosti tohto uznesenia súd vo veci nariadi pojednávanie. 

Fa.č. – viď tabuľka pohľadávok – Sárková Daniela – vo výške 1.034,58 € – exekučné 

konanie začalo dňa 9.10.2008 zrážkami zo mzdy. 

Fa.č. – viď tabuľka pohľadávok – Xeron – vo výške 214,63 € bol zrušený platobný rozkaz 

z dôvodu nedoručiteľnosti. 

                                                      Nepeňažné príjmy 

 

 

      Na Seredský hodový jarmok  a Vianočne trhy sme obdržali nepeňažný príjem -  

pečivárenské výrobky pre účinkujúcich od I.D.C. Holding , ktoré sú Barterovým plnením (ako 

protihodnota za šírenie reklamy na Seredskom hodovom jarmoku) a výrobky zo Slovenských 

cukrovarov a.s. 

 

 

Mimorozpočtové peňažné príjmy 

 

      Z Ministerstva kultúry sme za rok 2011 obdržali mimorozpočtové príjmy za kultúrne 

poukazy v celkovej výške 2.622,- €. Taktiež sme z Ministerstva kultúry dostali prostriedky na 

nákup knižničného fondu prostredníctvom projektu „Aktualizácia knižničného fondu“ vo 

výške  1.200,- €, na projekt Memoriál Jaroslava Červenku vo výške 1.500,-€, na Festival 

heligonkárov vo výške 664,-€ a na projekt s názvom „Dychfest“ vo výške 500,-€. Prostriedky 

sme získali aj  z Trnavského samosprávneho kraja vo výške 500,- € na festival Heligonkárov. 

     

Závery k rozborom DK  za rok 2011 

 

      V roku 2011 sme finančné prostriedky  vynakladali účelne a hospodárne, v zmysle 

schváleného rozpočtu. K 31.12.2011 bol rozpočet splnený v príjmovej časti na 97,96 %, 

sumou 256.002,- €, vo výdavkovej časti bolo plnenie na 95,72 % čiastkou 484.796,- €. 

Skutočné príjmy i výdaje sú  vo veľkej väčšine plnené na úrovni plánovaného rozpočtu.      

      Aj v roku 2011 bolo potrebné urobiť v priebehu roka na  niektorých rozpočtovaných 

položkách medzipoložkové presuny. Zmena rozpočtu bola urobená iba z titulu vydávania 



Seredských noviniek v hodnote 6.312,- €, taktiež na SHJ v hodnote 5.253,-€ a na propagáciu 

a inzerciu SHJ vo výške 384,-€. 

     Kapitálový rozpočet bol plánovaný čiastkou 35.000,- € na III. etapu opravy strechy na 

stredisku Nova, ktorý bol však uskutočnený len vo výške 18.541,72€. 

  
 

Sereď 5.4.2012                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Mgr. František Čavojský 

                                                                                                           riad. DK Sereď  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhotovila: Mgr. Mária Fabiánová 

 

 


