
Rozpočet Domu kultúry na roky 2016-2018 schávlilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom 
zasadnutí dňa 10.12.2015 uznesením č. 228/2015. Príjmy  boli rozpočtované čiastkou 145.356€ 
a výdavky v sume 332.509€. Rozpočet bol upravený zmenami schválenými Mestským zastupiteľ-
stvom. Po zmenách rozpočtu sú výdavky rozpočtované sumou 384.309€ a príjmy sumou
196.856€.
K 30.6.2016 bol rozpočet DK splnený v príjmovej časti 61,06% a vo výdajovej na 52,85%. 
Zostatok prostriedkov na výdavkovom účte činil k 30.6.2016 58,40€, na príjmovom účte 15695,37€.
Kapitálový rozpočet je na rok 2016 rozpočtovaný v príjmovej časti na 20000€ a vo výdavkovej časti sumou
40000€ určených na výmenu zvyšných sedačiek v kine NOVA.

Názov záväzného ukazovateľa rozpočet 2016 v €
skutočnosť v € k 
30.6.2016 % plnenia

Bežné výdavky bez mzdových a 
reprezent.výdavkov 249220 151918,12 60,96
Mzdové výdavky, odvody 134839 51027,61 37,84
Reprezentačné výdavky 250 151,55 60,62
Bežné výdavky spolu: 384309 203097,28 52,85
Bežné príjmy spolu: 196856 120201,69 61,06
Transfer z rozpočtu Mesta 187453 82895,59 44,22

Bežné príjmy

Bežné príjmy sú pre rok 2016 rozpočtované sumou 196.856€. K 30.6.2016 boli v skutočnosti dosia-
hnuté príjmy vo výške 120.201,69€. Táto čiastka predstavuje plnenie na 61,06%.  

Položka 212 - príjmy z vlastníctva

V tejto položke sú zahrnuté príjmy z prenájmu. Plnená je v súlade s rozpočtom čiastkou 8501,46€ 
na 59,81%.

Názov položky rozpočet 2016 v € plnenie v € plnenie v %
212 Príjmy z vlastnícva 14215 8501,46 59,81
z toho: 212003 z prenajatých 
priestorov 12715 7764,06 61,06
v tom: dlhodobý prenájom 2215 987 44,56
          krátkodobý prenájom 10500 6777,06 64,54
212004 nájom kuch.riadu 1500 737,4 49,16

Informatívna správa o plnení rozpočtu
Domu kultúry Sereď za I. polrok 2016



Položka 223 - príjmy z predaja služieb

Položka 223 je za uvedené obdobie v súhrne splnená na 62,55% sumou 108.074,16€. Na tejto položke
sú účtované príjmy z celej činnosti Domu kultúry. 
Programová štruktúra kina bola v I.polroku 2016 obohatená o mimoriadne školské predstavenia pre MŠ,
ZŠ, SŠ ŠKD zo Serede a okolia, filmové predstavenia k MDD, edukatívne projekcie, jarné prázdninové
premietania, baby kino, alternatívna projekcia. Pre náročných divákov boli zrealizované projekcie v rámci
Filmového klubu a Eurokina, za čo sa nám podarilo získať dotáciu z Audiovizuálneho fondu vo výške
1764,-€. 
V I.polroku bolo odpremietaných 308 filmových predstavení s počtom divákov 13365, čo je o 1727 divákov.
viac ako za I.polrok 2015.
     Výpožičná služba v knižnici je plnená na 47,54%. V knižnici sa uskutočnili exkurzie, Noc 
s Andersenom ako aj beseda so spisovateľom Otom Malým a s P.Baričákom.
Celková návšetvnosť knižnice k 30.6.2016 predstavuje 4.876 návšetvníkov. V I.polroku sa
nakúpilo do knižničného fondu 283 kníh a darom pribudlo 287 kníh. 
     Príjmy Mestského múzea predstavuje čiastka 799,78€, čo je plnenie na 47,05%. Celkový počet 
návšetvníkov za I.polrok je 1716. Činnosť múzea bola v I.polroku bohatá na výstavy i podujatia.
Realizovali sa výstavy zbierkových predmetov, veľký úspech mala výstava exponátu pod názvom
"Autostrassenkarten rakúsko-uhorská mapa s pečiatkou firmy Dominika de Ronzy zo Serede".
Ďalej sa uskutočnili štyri výstavy: výstava obrazov výtvarníčky Ľ.Lintnerovej, výstava prác žiakov ZUŠ 
Sereď, výstava autora I.Galamboša a putovná výstava OZ Vedecká hračka.
Na Medzinárodný deň múzeí dňa 21.5.16 sa uskutočnilo prezentačné podujatie s voľným vstupom
s odborným výkladom k expozíciám a prednáška o reštaurovaní kníh s ukážkami viazania starých kníh
s reštaurátorom Ivanom Galambošom. Múzeum sa zapojilo do celoslovenskej akcie Noci múzeí a 
galérií na Slovensku, k tejto akcii sa uskutočnil koncert vokálnej skupiny Close Harmony Friends.
V spolupráci s mimovládnou neziskovou organizáciou Národný trust n.o. sa uskutočnilo kultúrno-výchovné
podujatie História Múzejnej záhrady a Fándlyho čitáreň a bylinkáreň v rámci celoslovenského podujatia
"Víkend otvorených parkov a záhrad."
    Položka kultúrno-spoločenský život je splnená na 51,55%. Položka má vyššie plnenie, pretože 
sa v tomto období uskutočnila väčšina akcií. Popri Seredskom hodovom jarmoku, z ktorého ponuky 
môžeme vybrať divadelné predstavenie pre deti, šermiarske vystúpenie, koncert českej legendy ČEHOMOR
 i amerického bluesmana Chrisa Bergsona. Cez jarmočný víkend sa realizovalo otvorenie sezóny v amfiteátri
koncertom svetovej legendy NAZARETH, ktorý si prišlo pozrieť cez 2000 návštevníkov.
Okrem toho sa konali tradičné akcie ako Mestský reprezentačný ples, Detský maškarný ples, Flora Fest,
divadelné predstavenia, koncerty a výnimočne po prvý krát v Seredi sa uskutočnilo operetné predstavenie
"Hrnčiarsky bál".

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
223 Platby z predaja služieb 172780 108074,16 62,55
v tom: 0 0 0,00
kult.poduj.-kultúrno-sploč.život 58700 30257,38 51,55
za poškodený a stratený riad 100 0 0,00
reklamné a organiz. Služby DK 5200 4150 79,81
občerstvenie pri akciách 0 0 0,00
cirkul. výpožičná služba-kniž. 5000 2377,01 47,54
kopírovacie práce-knižnica 20 4,28 21,40
film.predstavenia- NOVA 80000 52731 65,91
občerstvenie bufet NOVA 21000 16799,86 80,00
rekl.a organ.služby - NOVA 1060 954,85 90,08
kult.podujatia - múzeum 1700 799,78 47,05



Položka 240 - úroky z vkladov

Predstavujú iba 0,72€. Pre opakovane nízky stav finančných prostriedkov na bežných účtoch je plnenie
iba na 14,4%.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
240 Úroky z vkladov 5 0,72 14,40

Položka 312 - Transfery v rámci verejnej správy

K sledovanému obdobiu je táto položka plnená sumou 3625,35€. Sú to transfery poskytnuté z ÚPSVaR
na chránenú dielňu v kine NOVA.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
312xxx 9856 3625,35 36,78

Bežné výdavky

Rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov DK v súhrne je za sledované obdobie splnená na 52,85% 
čiastkou 203097,28€, čo je úmerné plnenie v porovnaní s časovým plánom. 

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
Bežné výdavky spolu 384309 203097,28 52,85

Položka 631-Cestovné

Na tejto položke sú vedené výdavky spojené s výdavkami na školenia. K 30.6.2016 je čerpanie na 21,84%.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
631 cestovné 250 54,6 21,84

Položka 632 - Energie, voda a komunikácie

Za sledované obdobie je splnená na 35,04% sumou 1489,10€. Sú tu zahrnuté poštové služby, telefonne
poplatky a poplatky za internet.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
632 Energie,voda a komunikácie 4250 1489,78 35,05
632003 poštovné a telek.služby 4250 1489,78 35,05
v tom: poštovné 2150 751,78 34,97
telekomun.poplatky 1950 698 35,79
internet 150 40 26,67



Položka 633 - Spotreba materiálu

Položka je v súhrne splnená na 49,32% čiastkou 17080,83€. Na položke Interiérové vybavenie je zahrnutý
nákup použitej sedacej súpravy do šatne v amfiteatri a kancelárske stoličky do knižnice. Položka 
Potraviny - splnená na 67,34% predstavuje nákup tovaru do bufetu kina.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
633 Materiál spolu 34630 17080,83 49,32
633001 Interiérové vybavenie 1500 509,3 33,95
633002 Výpočtová technika 750 740,08 98,68
633004 Prev.prístr.,zariadenia 5500 266,79 4,85
633006 Všeob.materiál 5280 2641,28 50,02
v tom: kanc.materiál 2350 1434,07 61,02
propagačný materiál 630 0 0,00
čist. A hyg.materiál 170 7,16 4,21
technický materiál 1150 788,17 68,54
vybavenie kuchyne 980 411,88 42,03
633009 knihy, časopisy 5550 2392,93 43,12
633011 Potraviny 14300 9630,08 67,34
633013 Softvér a licencie 1500 748,82 49,92
633016 Reprezentačné 250 151,55 60,62

Položka 634 - Dopravné

Dopravné je k 30.6.2016 splnené na 41,92%. Na položke je zahrnutá spotreba pohonných látok, drobné
opravy a údržba auta ako je výmena pneumatík.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
634 Dopravné 1250 525 42,00
634001 Palivo,mazivá,oleje 800 313 39,13
634002 Servis, oprava, údržba 200 62 31,00
634004 Prepr. a nájom dopr.pros. 200 100 50,00
634005 Karty,známky 50 50 100,00

Položka 635 - Opravy a údržba

Položka je plnená na 13,91% sumou 417,40€.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
635 Opravy a údržba 3000 417,4 13,91
635002 údržba vypoč.techniky a soft. 1900 417,4 21,97
635004 údržba prístr.,zariadenia 1100 0 0,00



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 50%.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
636 Nájomné 30240 15120 50,00
635002 nájomné 30240 15120 50,00

Položka 637 - Služby

Položka služby je vzhľadom k časovému plánu výrazne prekročená. K 30.6.2016 je splnená na 66,91%.
Z časti kultúrne podujatia je na niektorých položkách nulové plnenie keďže sa uskutočnia až v II. polroku.  
Všetky uskutočnené programy sú podrobne opísané v príjmovej časti, preto neuvádzame počty a názvy
podujatí. 

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
637 Služby 175440 117383,56 66,91
637001 Školenia,kurzy,semin. 400 210 52,50
637002 Kultúrne podujatia 95045 72164,93 75,93
v tom: kul.poduj.-Mestský ples 9645 11750,71 121,83
          kul.poduj.-Májové slávnosti 3000 3445 114,83
          kul.poduj.-SHJ 17000 17549,4 103,23
          kul.poduj.-Bažant kinem. 1200 0 0,00
          kul.poduj.-Seredské korzo 2000 1148 57,40
          kul.poduj.-Memoriál J.Červenk 4000 0 0,00
          kul.poduj.-Seredské slávnosti 7000 0 0,00
          kul.poduj.-Vianočné trhy 5000 97,2 1,94
          kul.poduj.-Divadlá 8000 4911,5 61,39
          kul.poduj.-Koncerty 5000 6768,49 135,37
          kul.poduj.-amfiteáter 30000 24448,07 81,49
          kult.podujatia-knižnica 250 133,2 53,28
          kult.podujatia-múzeum 2500 1613,36 64,53
          kult.podujatia-NOVA 450 300 66,67
637003 Propagácia,reklama 3900 5238,78 134,33
637004 Všeob.služby 8148 2989,65 36,69
v tom: tlač, foto, plagáty 6828 2513 36,80
          pranie 1000 313,65 31,37
          deratizácia 20 0 0,00
          remeselné služby 100 0 0,00
          revízei,špec.služby 200 163 0,00
637006 Lekárenské poplatky 30 0 0,00
6370012 Poplatky 55225 30148,71 54,59
v tom: požičovné filmov 52800 28305,6 53,61
          poplatky SOZA 1750 1303 74,46
          konces.poplatky 275 224,11 81,49
          poplatky - banka 400 316 79,00
637014 Stravovanie 3216 1628,74 50,64
637016 Prídel do soc.fondu 906 331,64 36,60
637023 Kolkové známky 20 0 0,00
637027 Odmeny z mimopr.pomeru 8500 4638,89 54,58
637007 Cestovné náhr.iným než vl. 50 32,22 64,44



Položka 640 - náhrady PN, odstupné a odchodné

Na náhrady práceneschopnosti bolo vyčerpaných k 30.6.2016 0€.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
640 Náhrady PN,odstupné 410 0 0,00
642015 Náhrady PN 410 0 0,00

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 30.6.2016

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 37627,78€, touto čiastkou je položka splnená na 38,18%.
Dôvodom nižšieho plnenia je fakt, že mzdy za  6. mesiac budú predmetom plnenia v II. polroku.
Poisťovniam za odvody z miezd bolo poukázaných 13399,83€ a touto čiastkou je plnenie na 36,92%.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
610 Mzdy,platy a ostatné vyrov. 98545 37627,78 38,18
620 Poistné a príspevky do poist. 36294 13399,83 36,92

Na mzdy bez ostatných osobných nákladov boli vynaložené nasledovné prostriedky:

Ročný plán v € Čerpanie k 30.6.15
Tarifný plat 90045,00 36650,8
Príplatky 1600,00 274,1
Odmeny 6900,00 702,88

S p o l u: 98545,00 37627,78

Ostatné osobné náklady

Rozpočet na vyplatenie OON na rok 2016 je stanovený na položke 637027 čiastkou 8500€. Za sledované
obdobie I. polroku 2016 bolo na ostatné osobné náklady zúčtovaných 4638,89€ a nimi je plnenie na 54,58%
Na dohody o vykonaní práce resp. o pracovnej činnosti boli väčšinou zamestnaní premietači a uvádzačky
v kine NOVA, lepenie plagátov a pomocní pracovníci pri kultúrnych podujatiach.



Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
637027 Odmeny z mimopr.pomeru 8500 4638,89 54,58

Zamestnanci a priemerná mzda

K 30.6.2016 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 12. Priemerný počet 
zamestnancov pracujúch na dohodu je 6. Za I. polrok 2016 bola priemerná mesačná hrubá mzda 636,84€

Reprezentačné

Ročný rozpočet   250 €
Čerpanie k 30.6.2014 151,55 €

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
633016 Reprezentačné 250 151,55 60,62

Transfer na prevádzku

Uskutočnený transfer 102.000€
Čerpanie k 30.6.2016 82.895,59€

Stav pohľadávok k 30.6.2016

Kapitálové pohľadávky DK neeviduje
Bežné pohľadávky
odverateľ dát.splat. č.faktúry suma v €
Po lehote splatnosti
Kijacová Petra 8.6.2011 93,00
Kušnierová Gabriela 15.6.2016 41 160,00
Matušková Daniela 15.6.2016 42 120,40
Rodič.združenie pri ZŠ Šintava 17.6.2016 46 174,00

Spolu: 547,40
Spolu: 547,40

Stav na účte 318 01 Pohľadávky k 30.6.2016 998,44 €
335 Pohľadávky voči zamestnancom 540 €

Pohľadávky s p o l u: 1 538,44 €

32101 Záväzky z dodáv.vzťahov k 30.6.2016 1 709,69 €
331 Záväzky voči zamestnancom 9 417,65 €
336 Záväzky-odvody do poisťovní 5 761,88 €
342 Záväzky-daň zo mzdy 1 299,90 €
379-Ostatné záväzky 0,00 €



Záväzky s p o l u: 18 189,12 €

Za sledované obdobie I. polroku 2016 boli finančné prostriedky vynakladané hospodárne a účelne
v zmysle schváleného rozpočtu. Rozpočet bol plnený v príjmovej časti na 61,06% čiastkou 120201,69€,
vo výdavkovej časti je plnenie na 52,85% sumou 203097,28€. 

Sereď, 16.8.2016

Mgr. František Čaovjský
riaditeľ DK Sereď

Vyhotovila: Mgr. Mária Fabiánová

Závery k rozborom DK za I. polrok 2016
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