
Rozpočet Domu kultúry na roky 2013-2015 schávlilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom 
zasadnutí dňa 11.12.2012 uznesením č. 264/2012. Príjmy  boli rozpočtované čiastkou 128.348€ 
a výdavky v sume 264.750€. Rozpočet bol upravený zmenami schválenými Mestským zastupiteľ-
stvom 26.2.2013 a 11.6.2013. Po zmenách rozpočtu sú výdavky rozpočtované sumou 269.250€,
kapitálové príjmy sumou 33.000€ a kapitálové výdavky 168.000€. 
K 30.6.2013 bol rozpočet DK splnený v príjmovej časti 67,50% a vo výdajovej na 52,70%. K danému
obdobiu boli uskutočnené aj úpravy v rámci jednotlivých položiek i mimopoložkové presuny. 
Zostatok prostriedkov na výdavkovom účte činil k 30.6.2013 799,52€, na príjmovom účte 6.874,50€.

Názov záväzného ukazovateľa rozpočet 2013 v €
    

30.6.2013 % plnenia     
reprezent.výdavkov 159435 104645,82 65,64
Mzdové výdavky, odvody 109665 37050,16 33,78
Reprezentačné výdavky 150 85,8 57,20
Bežné výdavky spolu: 269250 141781,78 52,66
Bežné príjmy spolu: 128348 86669,92 67,53
Transfer z rozpočtu Mesta 140902 68000 48,26

Bežné príjmy

Bežné príjmy sú pre rok 2013 rozpočtované sumou 128.348,-€. K 30.6.2013 boli v skutočnosti dosia-
hnuté príjmy vo výške 86.669,92€. Táto čiastka predstavuje plnenie na 67,53%. 

Položka 212 - príjmy z vlastníctva

V tejto položke sú zahrnuté príjmy z prenájmu. Plnená je čiastkou 23.240,80€ na 61,57%. 
Nižšie plnenie 40,6% je na položke nájom kuchynského riadu ako aj na položke krátkotobé nájmy 
 42,05%. Nárast týchto príjmov predpokladáme v II. polroku z dôvovodu konania stužkových slávností.
Položka dlhodobých nájmov je splnená na 101,41%, nakoľko dlhodobé nájmy od 1.4.2013 prebrala 
Správa majetku Sereď s.r.o.

Názov položky rozpočet 2013 v € plnenie v € plnenie v %
212 Príjmy z vlastnícva 37745 23240,8 61,57     
priestorov 35745 22428,2 62,74
v tom: dlhodobý prenájom 13840 14034,7 101,41
          krátkodobý prenájom 21905 8393,5 38,32
212004 nájom kuch.riadu 2000 812,6 40,63

Informatívna správa o plnení rozpočtu
Dom kultúry Sereď za I. polrok 2013



Položka 223 - príjmy z predaja služieb

Položka 223 je za uvedené obdobie v súhrne splnená na 71,48% sumou 63.328,64€. Na tejto položke
sú účtované príjmy za energie z dlhodobých nájmov ale aj celá činnosť Domu kultúry. 
Nižšie plnenie je na položkách príležitostný predaj občerstvenia DK, táto položka je plnená iba na 
33,86%. Podobne aj na položke reklamné a organizačné služby DK, ktorá je splnená iba na 7,7%,
ako aj plnenie na položke reklamné a organizačné služby NOVA kde je plnenie 5,5%. Očakávame, že 
v nasledujúcom polroku sa toto plnenie zvýši, nakoľko sa rozbehne plánovaný projekt s reklamným 
pútačom v kine NOVA.
Kino NOVA po polročnej odstávke z dôvodu digitalizácie /august 2012 až január 2013/ začalo svoje 
prvé skúšobné digitálne premietanie 15.1.2013 a oficiálne bolo zdigitalizované kino zaradené na verejné
premietanie 2D a 3D projekcií dňa 14.2.2013. V rámci digitalizácie bola (s finančnou podporobu AVF)
nainštalovaná DCI 3D technológia s audiom Dolby digital CP 750-7.1., vymenené premietacie plátno s 
vysokou svetelnou odrazivosťou, bol ponechaný jeden premietací stroj MEO 5xB.
Do programovej štruktúry kina sú aktuálne zaraďované tituly s pestrým žánrovým zameraním pre 
všetky vekové kategórie. Pre náročných divákov a milovníkov kvalitných filmov zostal po digitalizácii
v prevádzke aj Filmový klub, ktorý svoj program obohacuje artovými projekciami, snímkami zo Zlatého
fondu svetovej kinematografie a každoročne sa zapája do putovnej prehliadky premiér umelecky hodno-
tných titulov v rámci PROJEKTU 100. Členovia FK zorganizovali už štvrtý ročník multižánrového hudobno-
filmového podujatia. Od 15.1. do 30.6.2013 bolo premietnutých 127 filmových predstavení s počtom
7.636 návštevníkov a tržbami vo výške 25.327,30€ vrátane kultúrnych poukazov, ktoré budú zúčtované 
až v nasledujúcom polroku.  Nad rámec stanoveného hracieho profilu bolo odpremietaných 8
mimoriadnych školských predstavení pre stredné školy, základné školy zo Serede a okolia a pre 
školské družiny. V spolupráci s distribučnými spoločnosťami sme pripravili rôzne akcie - Valentínske
prekvapenia pre návšetvníkov, jarné prázdninové rozprávkové projekcie, vecné ceny, tričká a DVD k
filmom, voľné vstupenky, filmové plagáty, sladkosti, detské projekcie pri príležitosti MDD, družinárske
premietania spojené s exkurziou do premietacej kabíny a názornou ukážkou nového digitálneho pre-
mietacieho stroja.
Výpožičná služba v knižnici je plnená na 44,1%. V knižnici sa uskutočnilo 5 exkurzií. Prebehlo tu 35
výstav, úspešná Noc s Andersenom a 3 besedy so spisovateľmi - M.Hvorecký, A.Jonášová a
M.Košťány.Celková návšetvnosť knižnice k 30.6.2013 predstavuje 6.810 návšetvníkov. V I.polroku sa
nakúpilo do knižničného fondu 364 kníh a darom pribudlo 317 kníh. 
Príjmy Mestského múzea predstavuje čiastka 824,54€, čo je plnenie na 41,20%. Celkový počet 
návšetvníkov za I.polrok je 1430. Uskutočnilo sa niekoľko výstav ako napríklad výstava s názvom
"Továreň Franck a obchod v Seredi" v spolupráci so zberateľom Jurajom Čičom a spoločnosťou 
BM Kávoviny, autorská výstava "Rande s pasátom", výstava "Zachráňme kaštieľ v Seredi 2013" ale aj
výstava "Sereď 1313-2013 Mozaika z dejín mesta" pri príležitosti 700.výr. 1.písomnej zmienky o Seredi. 
Mestské múzuem v I. polroku organizovalo aj hudobné koncerty ako hudobné zoskupenie Tabulatúra a 
letný jazzový koncet Justin Echols Qurtet a divadelné predstavenie Z. Kronerovej  "Shirley Valentine".
V mesiaci máj sa uskutočnil Deň otvorených dverí a v mesiaci jún sa uskutočnila historická vychádzka
do seredského kaštieľa s odborným výkladom histórie, prehliadkou obnoveného bastiónu a premietaním
filmu Pavla Dvořáka.  Celkovo k 30.6.2013 navšívilo Mestské múzeum 1.430 návšetvníkov. 
Položka kultúrno-spoločenský život je splnená na 88,2%. Položka má vyššie plnenie, pretože väčšina
plánovaných divadelných predstavení a koncertov sa uskutočnila už v I.polroku. Už tradične úvod nového
roka sa niesol v duchu plesovej sezóny, vyvrcholením ktorej bol mestský ples. Podobne ako minulý rok
tak aj tento rok sme pripravili aj maškarný ples pre deti, na ktorom sa zabavilo 243 detí. Divadelné
predstavenie "Ryba v trojke" vystriedala Jozefovská zábava na podporu Detského domova. V marci sa 
uskutočnil aj úspešný koncert bratov Nedvědovcov, ktorý navšívilo 310 fanúšikov. Po tradičnom žiadanom
Radošinskom naivnom divadle nasledoval v apríli koncert LA GIOIA po ktorom nasledovalo stavanie mája
spojené s kultúrnym programom. Následne prebiehali májové slávnosti, ktoré sa tento rok presunuli
na nové námestie. Neoddelitolnou súčasťou mesiaca máj bol aj Festival Heligonkárov.
Pri príležitosti 700.výročia 1.písomnej zmienky o Seredi sa uskutočnilo Otváranie kultúrneho leta v 
spolupráci so spoločnosťou Hubert J.E. spol.s r.o. spojené s vystúpením vokálneho telesa FRAGILLE. 



Začiatok leta sme odštartovali XIV.ročníkom Seredského hodového jarmoku, ktorého vyhodnotenie je
samostatnou prílohou. 

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
223 Platby z predaja služieb 88593 63328,64 71,48
v tom: elektrika 1427 1903,12 133,37
teplo 4784 5387,88 112,62
plyn 100 172,6 172,60
vodné 616 684,77 111,16
stočné 520 580,39 111,61
komunálny odpad 186 562,5 302,42
kult.poduj.-kultúrno-sploč.život 26000 22938 88,22
za poškodený a stratený riad 150 20,4 13,60
kondičné cvičenia 0 230 0,00
reklamné a organiz. Služby DK 2000 154,5 7,73
reklamné a organiz. Služby múz. 350 0,00
občerstvenie pri akciách 700 237 33,86
cirkul. výpožičná služba-kniž. 6700 2953,83 44,09
kopírovacie práce-knižnica 60 12,21 20,35
film.predstavenia- NOVA 28000 22439,8 80,14
občerstvenie bufet NOVA 3397,25
rekl.a organ.služby - NOVA 15000 829,85 5,53
kult.podujatia - múzeum 2000 824,54 41,23

Položka 240 - úroky z vkladov

Predstavujú iba 0,48€. Pre opakovane nízky stav finančných prostriedkov na bežných účtoch je plnenie
iba na 4,8%.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
240 Úroky z vkladov 10 0,56 5,60

Položka 311 - tuzemské bežné granty

K sledovanému obdobiu je táto položka plnená iba na 5% a to čiastkou 100€, ktoré daroval na činnosť
múzea Š.Jansa z Partizánskeho. Bolo vypracovaných viacero projektov na získanie grantov. 
Z ministerstva kultúry nám boli schválené dotácie: 1000€ na nákup knižničného fondu. 

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
311 Granty 2000 100 5,00



Bežné výdavky

Rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov DK v súhrne je za sledované obdobie splnená na 52,66% 
čiastkou 141.781,78€, čo je úmerné plnenie v porovnaní s časovým plánom. 

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
Bežné výdavky spolu 269250 141781,78 52,66

Položka 631-Cestovné

Na tejto položke sú vedené výdavky spojené s výdavkami na školenia. K 30.6.2013 je čerpanie nulové,
nakoľko školenia sú naplánované v II. polroku. 

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
631 cestovné 200 0 0,00

Položka 632 - Energie, voda a komunikácie

Za sledované obdobie je splnená na 84,4% sumou 13.510,71€. Položky energií sú splnené na 106,23%
nakoľko od 1.4.2013 sme podpísali zmluvu so Správou majetku Sereď s.r.o. o prenájme priestorov pre
činnosť Domu kultúry, kde budú v hodnote prenájmu už zahrnuté aj spotreby energií. Položka poštovné 
a telekomunikačné služby je splená na 51,29% čo je v súlade s časovým plnením. 

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
632001 Energie 8813 9362,14 106,23
v tom: elektrika 1793 1427,31 79,60
teplo 6920 7835,17 113,23
plyn 100 99,66 99,66
632002 vodné, stočné 1326 1135,11 85,60
v tom: vodné 720 639,11 88,77
stočné 606 496 81,85
632003 poštovné a telek.služby 5875 3013,46 51,29
v tom: poštovné 2500 1059,01 42,36
telekomun.poplatky 2700 1601,12 59,30
internet 675 353,33 52,35

Položka 633 - Spotreba materiálu

Položka je v súhrne splnená na 56,50% čiastkou 9707,38€. Na položke interiérové vybavenie je nižšie
plnenie, nakoľko plánovaný nákup kancelárskeho zariadenia do knižnice bude plnením až v II.polroku.
V rámci položky výpočtovej techniky bolo zakúpené vybavenie do kina NOVA pre lepšie prevádzkovanie
novej technológie. Z položky prevádzkové prístroje bola hradená kúpa teplovzdušnej pece pre kvalitnejšie
vybavenie kuchyne v Dome kultúry. Ostané položky sú plnené v súlade s časovým plnením. Prekročená
je položka potraviny a to z dôvodu otvorenia bufetu-občerstvenia v kine NOVA. Táto položka ako aj 
položka príjmov za občerstvenie bude dôvodom zmeny rozpočtu.



Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
633 Materiál spolu 17180 9707,38 56,50
633001 Interiérové vybavenie 2500 283,62 11,34
633002 Výpočtová technika 700 385,14 55,02
633004 Prev.prístr.,zariadenia 3700 1921,44 51,93
633006 Všeob.materiál 4530 1444,01 31,88
v tom: kanc.materiál 1850 408,5 22,08
propagačný materiál 650 0 0,00
čist. A hyg.materiál 50 21,24 42,48
technický materiál 1060 493,86 46,59
vybavenie kuchyne 920 520,41 56,57
633009 knihy, časopisy 4370 2758,28 63,12
633011 Potraviny 1000 2829,09 282,91
633013 Softvér a licencie 230 0 0,00
633016 Reprezentačné 150 85,8 57,20

Položka 634 - Dopravné

Dopravné je k 30.6.2013 splnené na 48,4%. Zatiaľ nulové plnenie je na položke poistenie motorového
vozidla, ktoré je splatné až v II. polroku a taktiež je nulové plnenie aj na položke prepravné a prenájom
dopravného prostriedku. 

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
634 Dopravné 1590 769,55 48,40
634001 Palivo,mazivá,oleje 1000 693,55 69,36
634002 Servis, oprava, údržba 130 26 20,00
634003 Poistenie auta 300 0 0,00
634004 Prepr. a nájom dopr.pros. 100 0 0,00
634005 Karty,známky 60 50 83,33

Položka 634 - Opravy a údržba
 
Položka je splnená na 34,96% sumou 1188,62€. Nižšie plnenie je na položke údržba prístorjov, zariadenia
a techniky, táto pložka je splnená na 17,4% nakoľko sú tu zahrnuté prostriedky na výmenu lampy na 
premietacom zariadení v kine NOVE, ktorá je použiteľná na obmedzený počet filmov. Čerpanie tejto 
položky predpokladáme v II.polroku. 

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
635 Opravy a údržba 3400 1188,62 34,96
635002 údržba vypoč.techniky 1850 919,14 49,68
635004 údržba prístr.,zariadenia 1550 269,48 17,39



Položka 636 - Nájomné

V tejto položke je zahrnuté nájomné za priestory, ktoré využíva Dom kultúry v priestoroch Domu kultúry
a kine NOVA, nakoľko od 1.4.2013 boli budovy odňaté zo správy Domu kultúry a je tu zahrnutý aj 
prenájom kávovaru v kine NOVA. Plnenie tejto položky bude uskutočnené až v II.polroku.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
636 Nájomné 21600 3 0,01
635002 nájomné 21600 3 0,01

Položka 637 - Služby

Položka služby je vzhľadom k časovému plánu výrazne prekročená. K 30.6.2013 je splnená na 79,3%.
Niektoré položky ako školenie, propagácia, lekárenske poplatky, stravovanie, prídel do soc.fondu či 
poplatky banke majú nižšie alebo nulové plnenie. Naopak položka kultúrno-spoločenský život je splnená
na 89,7%. Dôvodom je, že väčšina podujatí vrátane hodového jarmoku sa konala v I. polroku. Takmer
na 100% sú splenené položky kultúrne podujatie knižnica a NOVA. V týchto položkách sú zahrnuté 
podujatia ako beseda s autorom v knižnici a slávnostné otvorenie kina NOVA. Položka požičovné filmov
je splnená na 74,7%, nakoľko po úspešnom spustení 3D kina sa začalo premietať oveľa viac filmov, 
bude táto položka spolu s príjmovou časťou predmetom zmeny rozpočtu. Podobne je to aj s položkou
odmeny z mimopracovného pomeru. Na tejto položke sú vedené mzdy zamestnancov pracujúcich na 
dohodu, ktorí sú prevažne zamestaní v stredisku NOVA. Z už spomínaného dôvovu premietania väčšieho
počtu filmov je aj táto položka plnená vo väčšjej miere.
Všetky uskutočnené programy sú podrobne vyčíslené v príjmovej časti, preto neuvádzame počty a názvy
podujatí. 

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
637 Služby 99231 78721,49 79,33
637001 Školenia,kurzy,semin. 140 0 0,00
637002 Kultúrne podujatia 59518 52804,15 88,72
v tom: kultúrno-spoloč.život 56400 50576,35 89,67
          kult.podujatia-knižnica 160 164,72 102,95
          kult.podujatia-múzeum 2500 1606 64,24
          kult.podujatia-NOVA 458 457,08 99,80
637003 Propagácia,reklama 300 68,7 22,90
637004 Všeob.služby 6960 4142,3 59,52
v tom: tlač, foto, plagáty 5660 3285,92 58,06
          pranie 900 504,85 56,09
          revízie zariadení 50 0 0,00
          remeselné služby 50 36,53 73,06
          poradenstvo,audit 300 315 105,00
637006 Lekárenské poplatky 30 9 30,00
6370012 Poplatky 18444 12925,5 70,08
v tom: požičovné filmov 16800 12546,71 74,68
          poplatky SOZA 970 105,84 10,91
          konces.poplatky 264 112,58 42,64
          poplatky - banka 410 160,37 39,11
637014 Stravovanie 3385 968,08 28,60
637016 Prídel do soc.fondu 817 187,67 22,97
637023 Kolkové známky 30 5 16,67
637027 Odmeny z mimopr.pomeru 9300 7247,15 77,93
637035 Komun.odpad 307 363,94 118,55



Položka 640 - náhrady PN, odstupné a odchodné

Na náhrady práceneschopnosti bolo vyčerpaných k 30.6.2013 132,23€, čo predstavuje plnenie na 35,74%
Položka odstupné plánovaná nebola, ale počas I. polroka sme sa rozhodli uskutočniť personálne zmeny
v kine NOVA na pozícii premietačov.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
640 Náhrady PN,odstupné 370 830,87 224,56
642012 Odstupné 0 698,64 0,00
642015 Náhrady PN 370 132,23 35,74

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 30.6.2013

Položky 610 a 620 - Mzdové prostriedky

Na položkách 610 a 620 sú účtované mzdy, poistné a príspevky do poisťovní. V prvom polroku bolo na
mzdy pre stálych zamestnancov vyplatených 26.004,92€, touto čiastkou je položka splnená na 32,99%.
Dôvodom nižšieho plnenia fakt, že mzdy za  6. mesiac budú predmetom plnenia v II. polroku.
Poisťovniam za odvody z miezd bolo poukázaných 11045,24€ a touto čiastkou je plnenie na 35,83%.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
610 Mzdy,platy a ostatné vyrov. 78838 26004,92 32,99
620 Poistné a príspevky do poist. 30827 11045,24 35,83

Na mzdy bez ostatných osobných nákladov boli vynaložené nasledovné prostriedky:

Ročný plán v € Čerpanie k 30.6.13
Tarifný plat 50328,00 25457,85
Príplatky 24407,00 547,07
Odmeny 4103,00 0

S p o l u: 78838,00 26004,92



Ostatné osobné náklady

Rozpočet na vyplatenie OON na rok 2013 je stanovený na položke 637027 čiastkou 9.300€. Za sledované
obdobie I. polroku 2013 bolo na ostatné osobné náklady zúčtovaných 7.247,15€ a nimi je plnenie na 77,9%
Ako sme už spomínali, plnenie je vyššie z dôvodu vyššieho počtu premietaných filmov v kine, kde je 
väčšina mimopracovných pomerov uzavretá. Za uvedené obdobie boli uzatvorené dohody o vykonaní
práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov. Tieto dohody sa týkali 
strediska kina NOVA - uvádzačky, premietači, pokladníčka, predavačky v bufete.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
637027 Odmeny z mimopr.pomeru 9300 7247,15 77,93

Zamestnanci a priemerná mzda

K 30.6.2013 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 7. Priemerný počet 
zamestnancov pracujúch na dohodu je 10. Za I. polrok 2013 bola priemerná mesačná hrubá mzda 761,7€

Reprezentačné

Ročný rozpočet   150 €
Čerpanie k 30.6.2013 72,30 €

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
633016 Reprezentačné 150 85,8 57,20

Transfer na prevádzku

Uskutočnený transfer 68.000€
Čerpanie k 30.6.2013 67.200,48€

Kapitálový transfer

Rozpočet kapitálových výdavkov 168.000€
Čerpanie k 30.6.2013 166.200€
Rozpočet kapitálových príjmov 33.000€
Čerpanie k 30.6.2013 29.700€
Prijatý kapitálový transfer 135.000€

Kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný na digitalizáciu kina NOVA vo výške 168.000€. Z audiovizuálneho
fondu sme získali dotáciu vo výške 33.000€. K 30.6.2013 bola výdavková časť splnená sumou 166.200€.
Zvyšných 1.800€ bude predmetom plnenia v II. polroku. V príjmovej časti je plnenie sumou 29.700€,
nakoľko nám Audiovizuálny fond zaslal zvyšné prostriedky až po predložení vyučtovania, ktoré prebehlo
taktiež v II.polroku.



Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu

Zostatok účtu k 1.1.2013 382,75 €
Základný prídel 288,39 €
Príjmy spolu 671,14 €

Príspevok na stravu 78,76 €
Výdavky spolu 78,76 €

Zostatok sociálneho fondu k 30.6.2013 je 592,38€.

Stav pohľadávok k 30.6.2013

Kapitálové pohľadávky DK neeviduje
Bežné pohľadávky
č.fakt. dát.splat. odberateľ suma v €
Po lehote splatnosti

185 14.2.2005 Horváthová Ruž 230,76
795 11.3.2005 Horváthová Ruž 230,76

1265 28.3.2005 Horváthová Ruž 234,75
1855 14.4.2005 Horváthová Ruž 36,65
2395 14.4.2005 Horváthová Ruž 4,48
2755 9.5.2005 Horváthová Ruž 232,09
3275 3.6.2005 Horváthová Ruž 232,09

s p o l u : 1201,58
20501 24.5.2001 Kovačik Radosla  53,61
24401 23.6.2001 Kovačik Radosla  90,29

s p o l u : 143,90
414602 6.5.2002 Švec Peter 207,79
418002 10.5.2002 Švec Peter 3,42

s p o l u : 211,21
5415 28.9.2005 Sárková Daniela 232,09
5885 26.10.2005 Sárková Daniela 232,09
6345 29.11.2005 Sárková Daniela 232,09
6795 26.12.2005 Sárková Daniela 232,09
6116 28.2.2006 Sárková Daniela 106,22

s p o l u : 1034,58
325 11.8.2008 Xeron 252,04
359 12.9.2008 Xeron 252,04

za rok 2008 s p    504,08
Za roky2001-20  3095,35

187 8.6.2011 Kijacová Petra 93,00
4 22.1.2013 Daubnerová Dan 293,21

32 14.3.2013 Daubnerová Dan 293,21
47 20.5.2013 Matušková Dani 120,40
58 20.6.2013 Matušková Dani 120,40
50 24.5.2013 Mesto Sereď 162,00

Spolu: 3090,31
Spolu: 6185,66



Stav na účte 31801 Pohľadávky k 30.6.2013 8 522,57 €
335 Pohľadávky voči zamestnancom 390 €

Pohľadávky s p o l u: 8 912,57 €

32101 Záväzky z dodáv.vzťahov k 30.6.2013 2 863,66 €
331 Záväzky voči zamestnancom 5 869,94 €
336 Záväzky-odvody do poisťovní 3 436,77 €
342 Záväzky-daň zo mzdy 890,08 €
379-Ostatné záväzky 230,24 €

Záväzky s p o l u: 13 290,69 €

Informácia o stave právneho vymáhania pohľadávok

Faktúra-viď tabuľka pohľadávok- Horváthová Ružena - vydaný exekučný príkaz 2.3.2007-predajom hnu-
teľných vecí na vymoženie istiny vo výške 1201,58€.
Faktúra-viď tabuľka pohľadávok-Kovačik Radoslav- vo výške 143,90€ - vydaný exekučný príkaz z 
10.4.2006 na exekúciu prikázaním pohlľadávky z účtu v banke - dňom 22.3.2007 sme obdržali oznáme-
nie o stave exekučného konania s návrhom na zastavenie exekúcie, s odôvodnením, že povinný je
nemajetný.
Faktúra - 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.
Faktúra - viď tabuľka pohľadávok - Sárková Daniela - vo výške 1034,58€ - exekučné konanie začalo 
dňa 10.12.2007.
Faktúra - viď tabuľka pohľadávok - Xeron - vo výške 214,63€ bol zrušený platobný rozkaz z dôvodu nedo-
ručiteľnosti.

Za sledované obdobie I. polroku 2013 boli finančné prostriedky vynakladané hospodárne a účelne
v zmysle schváleného rozpočtu. Rozpočet bol plnený v príjmovej časti na 67,5% čiastkou 86.669,92€,
vo výdavkovej časti je plnenie na 52,7% sumou 141.781,78€. 
Zvýšenie niektorých rozpočtovaných položiek týkajúcich sa činnosti sme riešili medzipoložkovými 
presunmi.
Kapitálový rozpočet pre rok 2013 po zmene rozpočtu bol plánovaný čiastkou 168.000€ na zdigitalizo-
vanie kina NOVA. Realizácia bola uskutočnená, ale položka je splnená na 98,9% Zvyšných 1.800€ je 
predmetom plnenia v II.polroku. V príjmovej časti je plnenie na 90%, nakoľko zvyšných 10% nám 
Audiovizuálny fond zúčtuje v II.polroku po predložení vyúčtovania. 

Sereď, 20.8.2013

Mgr. František Čaovjský
riaditeľ DK Sereď

Vyhotovila: Mgr. Mária Fabiánová

Závery k rozborom DK za I. polrok 2013
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