
Rozpočet Domu kultúry na roky 2015-2017 schávlilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom 
zasadnutí dňa 9.12.2014 uzn.č.188/2014. Príjmy  boli rozpočtované čiastkou 114.165€ a výdavky 
v sume 300.593€. Rozpočet bol upravený zmenami schválenými Mestským zastupiteľstvom.
Po zmenách rozpočtu boli výdavky rozpočtované sumou 424.555€, bežné príjmy sumou 237.827€.
K 31.12.2015 bol rozpočet DK splnený v príjmovej časti100,4% a vo výdajovej na 99,26%. 

Názov záväzného ukazovateľa rozpočet 2015 v €
skutočnosť v € k 
31.12.2015 % plnenia

Bežné výdavky bez mzdových a 
reprezent.výdavkov 293131 291808,47 99,55
Mzdové výdavky, odvody 131174 129361,36 98,62
Reprezentačné výdavky 250 246,45 98,58
Bežné výdavky spolu: 424555 421416,28 99,26
Bežné príjmy spolu: 237827 238774,61 100,40
Transfer z rozpočtu Mesta 186728 182641,67 97,81

Bežné príjmy

Bežné príjmy boli pre rok 2015 rozpočtované sumou 237.827,-€. K 31.12.2015 boli v skutočnosti dosia-
hnuté príjmy vo výške 238.774,61€. Táto čiastka predstavuje plnenie na 100,40%. 

Položka 212 - príjmy z vlastníctva

V tejto položke sú zahrnuté príjmy zo zapožičania kuchynského riadu a z  prenájmu priestorov 
v Dome kultúry a v kine NOVA. Splnená je na 108,29%.

Názov položky rozpočet 2015 v € plnenie v € plnenie v %
212 Príjmy z vlastnícva 21715 23514,73 108,29
z toho: 212003 z prenajatých 
priestorov 19022 23514,73 123,62
v tom: dlhodobý prenájom 2215 2408,09 108,72
          krátkodobý prenájom 18000 19588,04 108,82
212004 nájom kuch.riadu 1500 1518,6 101,24

Položka 223 - príjmy z predaja služieb

Položka 223 je za uvedené obdobie v súhrne splnená na 99,6% sumou 206.366,29€. Na tejto položke
sú účtované príjmy celej činnosť Domu kultúry. 
V roku 2015 výrazne stúpli príjmy za filmové predstavenia v kine ako aj v bufete NOVA.
Počas roka bolo odpremietaných 560 filmových predstavení vrátane amfiteátra s počtom 22976
návštevníkov. 
V rámci ostatných podujatí boli zrealizované prázdninové premietania pre deti, zábavné kultúrno-
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športové podujatie, divadelné hudobné pásmo, pesničkové pásmo pre deti, edukatívne pojekcie pre 
ZŠ a SŠ v Seredi.
     Výpožičná služba v knižnici je splnená na 74,43%. V knižnici sa uskutočnili exkurzie, výstavy, Noc 
s Andersenom ako aj beseda so spisovateľom Otom Malým. Celková návštevnosť knižnice bola 9738.
Do knižničného fondu pribudlo 1103 zv.kníh z toho 802 nákupom a 301 darom. Vyradených bolo 1601 ks.
     Príjmy Mestského múzea predstavuje čiastka 2280,56€, čo je plnenie na 106,07%.
Činnosť múzea bola roku 2015 bohatá na výstavy i podujatia. Celková návštevnosť bola 2957.
Realizovali sa výstavy zbierkových predmetov, veľký úspech u návštevníkov mala výstava
"70.výročie konca 2.svetovej vojny-Z historie v Seredi s počtom účastníkov 1287.
Veľký záujem prejavujú najmä deti o tvorivé dielne, ktoré sa konali pri príležitosti Veľkonočných 
a Vianočných sviatkov. V roku 2015 sa konala predpremiéra a premiéra dokumentárného filmu
"Seredský kaštieľ" na ktorých sa zúčastnilo spolu 150 divákov.
    Položka kultúrno-spoločenský život je splnená na 100,8% sumou 131.216€
Po prvýkrát sme privítali Nový rok oslavami v uliciach mesta - Novoročným disco kamiónom. 
Vyvrcholením plesovej sezóny bol už tradične Mestský reprezentačný ples.
Tak ako minulý rok aj tento rok sme pripravili  maškarný ples pre deti, na ktorom sa zabavilo spolu 
s rodičmi 258 detí. Uskutočnilo sa niekoľko divadelných predstavení ako napríklad "Kto zhasol svetlo",
Radošinské naivné divadlo, "Štyria na kanape" , Bolek Polívka a iné.
V roku 2015 sa už po tretí krát konali Seredské slávnosti v areáli zámockého parku s veľkým počtom
návštevníkov. K letu neodmysliteľne patrí aj Seredské korzo na ktorom si zahrali hudobné skupiny ako 
Sweet Heart, ALLEGRO, Šúrovanka a Šintavanka.
Neoddelitolnou súčasťou mesiaca máj bol aj Festival Heligonkárov či Flora fest spojený s
prvomájovými oslavami. Nasledoval Seredský hodový jarmok, Letný Bažant Kinematograf, slávnostné
otvorenie amfiteátra a rôzne koncerty ako Kollárovci, Kysucký prameň, Progress, Gladiátor a samozrejme 
Jazzový memoriál Jaroslava Červenku. Prvým veľkým koncertom v rekonštruovanom amfiteátri bolo 
vystúpenie českej popovej hviezdy Michala Davida.
Záver roka bol spojený s najkrajšími sviatkami roka, počas ktorých Dom kultúry  už piaty krát pripravil  
Vianočné trhy, ktoré sa niesli v duchu príjemnej hudby a rôznych dobrôt.
Nový rok sme zasa privítali na Silvestrovskej zábavej

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
223 Platby z predaja služieb 207290 206366,29 99,55
kult.poduj.-kultúrno-sploč.život 86400 87695,15 101,50
za poškodený a stratený riad 100 53,8 53,80
reklamné a organiz. Služby DK 5000 3480 69,60
reklamné a organiz. Služby múz. 350 300 85,71
občerstvenie pri akciách 400 140 35,00
cirkul. výpožičná služba-kniž. 5500 4093,35 74,42
kopírovacie práce-knižnica 30 8,24 27,47
film.predstavenia- NOVA 85000 84689,9 99,64
občerstvenie bufet NOVA 19700 21275,59 108,00
rekl.a organ.služby - NOVA 2660 2349,7 88,33
kult.podujatia - múzeum 2150 2280,56 106,07
Položka 223004 - za prebytočný hnuteľný majetok

Na položke je evidovaný predaj starých sedačiek z kina a dopredaj posilňovacích strojov zo zrušenej
posilňovne.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
223004 Za prebytočný hnut.majeto 715 715 100,00



Položka 240 - úroky z vkladov

Predstavujú iba 2,41€. Pre opakovane nízky stav finančných prostriedkov na bežných účtoch je plnenie
iba na 24,1%.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
240 Úroky z vkladov 10 2,41 24,10

Položka 311 - tuzemské bežné granty

Na tejto položke sú vedené dary určené pre Mestské múzeum, 300,-€ darovali Slovenské cukrovary a.s..
V tejto položke je zahrnutá aj dotácia z ÚPSVaR na chránenú dielňu v kine NOVA.
Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
311 Granty/312 8097 8176 100,98

Bežné výdavky

Rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov DK v súhrne je za sledované obdobie splnená na 99,3% 
čiastkou 421.416,28€. 

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
Bežné výdavky spolu 424555 421416,28 99,26

Položka 631-Cestovné

Na tejto položke sú vedené výdavky spojené s výdavkami na školenia a pri pracovných cestách .

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
631 cestovné 350 295,09 84,31

Položka 632 - Energie, voda a komunikácie

Za sledované obdobie je splnená na 92,90% sumou 3.400,31€. Sú tu zahrnuté poštové služby, telefonne
poplatky a poplatky za internet. 

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
632 Energie,voda a komunikácie 3660 3400,31 92,90
632003 poštovné a telek.služby 3660 3400,31 92,90
v tom: poštovné 1710 1543,73 90,28
telekomun.poplatky 1830 1733,82 94,74
internet 120 122,76 102,30

Položka 633 - Spotreba materiálu



Položka je v súhrne splnená na 97,51% čiastkou 36253,21€. Eviduje sa tu nákup materiálu ako napríklad
na položke 633004 nákup lampy do premietačky v kine, nákom kuchynského zariadenia na položke 
633006 a významnú čiastku tvorí položka 633011 - nákup tovaru do cinemabufetu.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
633 Materiál spolu 37178 38059,21 102,37
633001 Interiérové vybavenie 792 616,92 77,89
633002 Výpočtová technika 208 208 100,00
633004 Prev.prístr.,zariadenia 9846 9378,44 95,25
633006 Všeob.materiál 4805 4695,22 97,72
v tom: kanc.materiál 1701 1742,17 102,42
propagačný materiál 539 554,29 102,84
čist. A hyg.materiál 170 81,18 47,75
technický materiál 1435 1462,89 101,94
vybavenie kuchyne 960 854,69 89,03
633009 knihy, časopisy 5760 5758,92 99,98
633011 Potraviny 14200 14206,61 100,05
633013 Softvér a licencie 1317 1142,65 86,76
633016 Reprezentačné 250 246,45 98,58
633009 Knihy - z dotácie MK 1806

Položka 634 - Dopravné

Dopravné je k 31.12.2015 splnené na 72,01%.  

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
634 Dopravné 1250 985,16 78,81
634001 Palivo,mazivá,oleje 800 715,16 89,40
634002 Servis, oprava, údržba 200 135 67,50
634003 Poistenie auta 0 0 0,00
634004 Prepr. a nájom dopr.pros. 200 85 42,50
634005 Karty,známky 50 50 100,00

Položka 635 - Opravy a údržba

Čerpanie na položke údržba prístrojov a zariadenia je splnené 67,54% a týka sa servisu premietacieho stroja
tlačiarní a servis pokladní a servis ekonomického a knižničného softvéru.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
635 Opravy a údržba 2550 1722,15 67,54
635002 údržba vypoč.techniky 1750 1386,66 79,24
635004 údržba prístr.,zariadenia 800 335,49 41,94



Položka 636 - Nájomné

V tejto položke je zahrnuté nájomné za priestory, ktoré využíva Dom kultúry v priestoroch Domu kultúry
a kine NOVA ako aj prenájom reklamného panela. Položka je splnená na 100%.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
636 Nájomné 30240 30240 100,00
635002 nájomné 30240 30240 100,00

Položka 637 - Služby

Položka služby je mierne prekročená. K 31.12.2015 je splnená na 103,35% čiastkou 140.029,83€.
V uvedenej sume sú sústredené výdavky súvisiace predovšetkým s programovým plnením všetkých 
stredísk.
Všetky uskutočnené programy sú podrobne vyčíslené v príjmovej časti, preto neuvádzame počty a názvy
podujatí. 

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
637 Služby 215548 215074,98 99,78
637001 Školenia,kurzy,semin. 430 434 100,93
637002 Kultúrne podujatia 134984 135783,17 100,59
v tom: kul.poduj.-Mestský ples 10571 10570,24 99,99
          kul.poduj.-Májové slávnosti 3240 3240 100,00
          kul.poduj.-SHJ 17000 15905,48 93,56
          kul.poduj.-Bažant kinem. 1200 1200 100,00
          kul.poduj.-Seredské korzo 2050 2632,02 128,39
          kul.poduj.-Memoriál J.Červenk 2429 2375,05 97,78
          kul.poduj.-Seredské slávnosti 7000 7033,54 100,48
          kul.poduj.-Vianočné trhy 8450 7512,55 88,91
          kul.poduj.-Divadlá 18204 17891,25 98,28
          kul.poduj.-Koncerty 14196 14284,59 100,62
          kul.poduj.-amfiteáter 45824 48571,47 106,00
          kult.podujatia-knižnica 110 95,31 86,65
          kult.podujatia-múzeum 4260 4235,07 99,41
          kult.podujatia-NOVA 450 236,6 52,58
637003 Propagácia,reklama 3468 3289,12 94,84
637004 Všeob.služby 8442 8311,75 98,46
v tom: tlač, foto, plagáty 7259 7254,87 99,94
          pranie 963 902,7 93,74
          deratizácia 20 0 0,00
          revízie 200 154,18 0,00
          poradenstvo,audit 0 0 0,00
637006 Lekárenské poplatky 60 0 0,00
6370012 Poplatky 54445 54444,46 100,00
v tom: požičovné filmov 52020 52410,82 100,75



          poplatky SOZA 1750 1428,9 81,65
          konces.poplatky 275 112,63 40,96
          poplatky - banka 400 492,11 123,03
637014 Stravovanie 4500 3922,95 87,18
637016 Prídel do soc.fondu 959 802,74 83,71
637023 Kolkové známky 20 0 0,00
637027 Odmeny z mimopr.pomeru 8090 8086,79 99,96
637007 Cestovné náhrady 150 0 0,00

Položka 640 - náhrady PN, odstupné a odchodné

Na náhrady práceneschopnosti bolo vyčerpaných k 31.12.2015 140,98€ v na odchodnom, ktoré sa týka
odchodu do dôchodku jedného zamestnanca.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
640 Náhrady PN,odstupné 2605 2279,08 87,49
642012 Odchodné 2195 2138,1 0,00
642015 Náhrady PN 410 140,98 34,39

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 31.12.2015

Položky 610 a 620 - Mzdové prostriedky

Na položkách 610 a 620 sú účtované mzdy, poistné a príspevky do poisťovní. V roku 2015 bolo na
mzdy pre stálych zamestnancov vyplatených 94.842,05€, touto čiastkou je položka splnená na 98,59%.
Poisťovniam za odvody z miezd bolo poukázaných 34.519,31€ a touto čiastkou je plnenie na 98,69%.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
610 Mzdy,platy a ostatné vyrov. 96194 94842,05 98,59
620 Poistné a príspevky do poist. 34979 34519,31 98,69

Na mzdy bez ostatných osobných nákladov boli vynaložené nasledovné prostriedky:

Ročný plán v € Čerpanie k 31.12.15
Tarifný plat 86101,00 85548,97
Príplatky 2300,00 1643,08
Odmeny 7793,00 7650,00

S p o l u: 96194,00 94842,05



Ostatné osobné náklady

Rozpočet na vyplatenie OON na rok 2015 je stanovený na položke 637027 čiastkou 8090,-€. Za rok
2015 bolo na ostatné osobné náklady zúčtovaných 8086,79€ a nimi je plnenie na 100%
Na dohody o vykonaní práce resp. o pracovnej činnosti sú väčšinou zamestnaní premietači a uvádzačky
v kine NOVA.

637027 Odmeny z mimopr.pomeru 8090 8086,79 99,96

Zamestnanci a priemerná mzda

K 31.12.2015 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 12. Priemerný počet 
zamestnancov pracujúch na dohodu je 5. Za rok 2015 bola priemerná mesačná hrubá mzda 658,35€

Reprezentačné

Ročný rozpočet   250 €
Čerpanie k 31.12.2015 246,45 €

633016 Reprezentačné 250 246,45 98,58

Transfer na prevádzku

Čerpanie k 31.12.2015 182.641,67€

Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu

Zostatok účtu k 1.1.2015 849,29 €
Základný prídel 802,74 €
Príjmy spolu 1 652,03 €

Príspevok na stravu 849,52 €
Výdavky spolu 849,52 €

Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2015 je 802,51€.



Stav pohľadávok k 31.12.2015

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

8.6.2011 Kijacová Petra 93,00
30.11.2015 Life is Perfect oz 154,21
21.12.2015 KC Priestor 42,58
15.12.2015 SWAN plus,a.s. 380,00

Spolu: 669,79
Spolu: 669,79

Stav na účte 318 01 Pohľadávky k 31.12.2015 669,79 €
335 Pohľadávky voči zamestnancom 0 €

Pohľadávky s p o l u: 669,79 €

32101 Záväzky z dodáv.vzťahov k 31.12.2015 492,92 €
331 Záväzky voči zamestnancom 8 525,68 €
336 Záväzky-odvody do poisťovní 5 055,08 €
342 Záväzky-daň zo mzdy 1 211,60 €
379-Ostatné záväzky 3,51 €

Záväzky s p o l u: 15 288,79 €

V sledovanom  roku 2015 boli finančné prostriedky vynakladané hospodárne a účelne
v zmysle schváleného rozpočtu. Rozpočet bol plnený v príjmovej časti na 100,4 % čiastkou 238.774,61€,
vo výdavkovej časti je plnenie na 99,26 % sumou 421.416,28€. 
Oproti roku 2014 je výrazne zvýšenie na strane príjmov aj na strane výdavkov. Dôvodom je zvýšenie 
tržieb v kine NOVA o 23% a rozpočet na oboch stranách výrazne ovplyvnil aj uskutočnený koncert
Michala Davida v amfiteátri.

Sereď, 24.3.2016

Mgr. František Čaovjský
riaditeľ DK Sereď

Vyhotovila: Mgr. Mária Fabiánová

Závery k rozborom DK za rok 2015
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