
Rozpočet Domu kultúry na roky 2018-2020 schávlilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom 
zasadnutí dňa 14.12.2017 uznesením č. 277/2017. Príjmy  boli rozpočtované čiastkou 237 430€ 
a výdavky v sume 418 346€. Rozpočet bol upravený zmenami schválenými Mestským zastupiteľ-
stvom. Po zmenách rozpočtu sú výdavky rozpočtované sumou 435 423€ a príjmy sumou
254 507€.
K 30.6.2018 bol rozpočet DK splnený v príjmovej časti 73,71% a vo výdajovej na 54,10%. 
Zostatok prostriedkov na výdavkovom účte činil k 30.6.2018 2383,30€, na príjmovom účte 30094,01€.

Názov záväzného ukazovateľa rozpočet 2018 v €
skutočnosť v € k 
30.6.2018 % plnenia

Bežné výdavky bez mzdových a 
reprezent.výdavkov 333593 192676,94 57,76
Mzdové výdavky, odvody 101480 42782,14 42,16
Reprezentačné výdavky 350 86,46 24,70
Bežné výdavky spolu: 435423 235545,54 54,10
Bežné príjmy spolu: 254507 187602,6 73,71
Transfer z rozpočtu Mesta 180916 47942,94 26,50

Bežné príjmy

Bežné príjmy sú pre rok 2018 rozpočtované sumou 254 507€. K 30.6.2016 boli v skutočnosti dosia-
hnuté príjmy vo výške 187 602,60€. Táto čiastka predstavuje plnenie na 73,71%.  

Položka 212 - príjmy z vlastníctva

V tejto položke sú zahrnuté príjmy z prenájmu. Plnená je v súlade s rozpočtom čiastkou 10 296,56€ 
na 75,71%.

Názov položky rozpočet 2018 v € plnenie v € plnenie v %
212 Príjmy z vlastnícva 13600 10296,56 75,71
z toho: 212003 z prenajatých 
priestorov 12600 9147,26 72,60
v tom: dlhodobý prenájom 0 0 0,00
          krátkodobý prenájom 12600 9147,26 72,60
212004 nájom kuch.riadu 1000 1149,3 114,93

Položka 223 - príjmy z predaja služieb

Položka 223 je za uvedené obdobie v súhrne splnená na 74% sumou 164 584,27€. Na tejto položke
sú účtované príjmy z celej činnosti Domu kultúry. 
Programová štruktúra kina bola v I.polroku 2018 obohatená o mimoriadne školské filmové predstavenia
 v počte 13 pre ZŠ, ŠZŠ zo Serede a okolia, taktiež pre gymnázium a OA v Seredi. 
V I.polroku bolo odpremietaných 295 filmových predstavení s počtom divákov 13047.

Informatívna správa o plnení rozpočtu
Domu kultúry Sereď za I. polrok 2018



     Výpožičná služba v knižnici je plnená na 64,62%. V knižnici sa uskutočnila beseda so spisovateľkou  
Kristínou Baluchovou v rámci projektu "Týždeň slovenských knižníc".
Celková návštevnosť knižnice k 30.6.2018 predstavuje 4 618 návštevníkov. V I.polroku sa
nakúpilo do knižničného fondu 287 kníh a darom pribudlo 473 kníh, vyradených bolo 794 kníh.
     Príjmy Mestského múzea predstavuje čiastka 1070,11€, čo je plnenie na 66,88%. Celkový počet 
návštevníkov za I.polrok je 1737. Činnosť múzea bola v I.polroku bohatá na výstavy i podujatia.
Realizovali sa výstavy ako prírodovedná výstava  (chrobáky a motýle z celého sveta) pod názvom
"Hmyz v prírode". Ďalej sa uskutočnili štyri výstavy: výstava výtvarných diel z tvorby akademického
maliara Stanislava Harangozóa, výstava prác žiakov ZUŠ Sereď, výstava fotografií z tvorby fotografa 
Stanislava Kľačanského a I.ročník výstavy umeleckých diel výtvarníkov zo Serede a okolia.
Konali sa rôzne prednášky, besedy, prezentácie ako napr. prednáška s názvom Ženy rodu 
Esterházyovcov  v spolupráci s OZ Vodný hrad alebo prednáška Hradné kuchyne a šľachtické 
stavovanie v ranom veku. S prezentácií môžeme spomenúť prezentáciu knihy Petra Radványho
spojené s hudobným vystúpením. Múzeum sa zapojilo aj tento rok do dvoch celoslovenských akcií
a to Noci múzeí a galerií na Slovensku. V rámci tejto akcii bolo zaujímavé šermiarske
vystúpenie a ukážka dobového tábora  Slovanov. Druhá bola "Víkend otvorených parkov a záhrad 
Záhrady Európy-Múzejná záhrada v Seredi" organizované ako kultúrno-výchovné podujatie v  
spolupráci s mimovládnou neziskovou organizáciou  Národný trust s veľmi pekným vystúpením pre 
deti (rozprávka O Jankovi Polienkovi) v podaní Theatra Pimprlo.
      Položka kultúrno-spoločenský život je splnená na 98,31%. Položka má vyššie plnenie, pretože 
sa v tomto období uskutočnila väčšina podujatí. Tradične prvou významnou akciou bol v poradí už 
XXIV. Mestský reprezentačný ples. Nasledoval Valentínsky hudobný večer pre seniorov. V jarnom 
období ako býva zvykom sme zrealizovali takmer desiatku divadelných a hudobných produkcií 
v interiéroch DK. Nasledoval, už niekoľko rokov úspešný FLORAFEST na prelome apríla a mája na 
Námestí slobody. Na mape kultúrnych podujatí v meste sa celkom iste etabloval MAJÁLES, v jeho
druhom ročníku bol najväčším ťahákom koncert skupiny IMT Smile. Do kultúrnej mozaiky v meste sa 
premiérovo tohto roku dostal projekt IN CASTLE – cyklus letných koncertov v amfiteátri 
s nadregionálnym presahom. V prvej polovici roka si v rámci neho návštevníci mohli vypočuť 
koncerty folklórneho fenoménu KANDRÁČOVCOV i nekorunovaného kráľa balkánskej hudby 
GORANA BREGOVIČA. Záver prvého polroka nespochybniteľne patril XIX. ročníku Seredského 
jarmoku s množstvom neplatených hudobných produkcií pred Domom kultúry. Od znovuuvedenia 
mestského amfiteátra do prevádzky sme rozšírili programovú jarmočnú ponuku aj na tento priestor
A tak si po koncertoch Michala Davida, Nazareth či ELO veľký počet fanúšikov nenechalo ujsť 
koncert českej legendy OLYMPIC.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
223 Platby z predaja služieb 222413 164584,27 74,00
v tom: 0 0 0,00
kult.poduj.-kultúrno-sploč.život 75193 73921,5 98,31
za poškodený a stratený riad 100 47,6 47,60
reklamné a organiz. Služby DK 5000 2618,09 52,36
občerstvenie pri akciách 0 0 0,00
cirkul. výpožičná služba-kniž. 4000 2584,97 64,62
kopírovacie práce-knižnica 20 0 0,00
film.predstavenia- NOVA 100000 64724,5 64,72
občerstvenie bufet NOVA 34000 13933,3 40,98
rekl.a organ.služby - NOVA 2000 300 15,00
kult.podujatia - múzeum 1600 1070,11 66,88



Položka 240 - úroky z vkladov

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

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
240 Úroky z vkladov 5 0 0,00

Položka 311 - Tuzemské bežné granty

K sledovanému obdobiu je táto položka plnená sumou 12721,77€ a je plnená na 68,81%. Sú to dotácie
poskytnuté z ÚPSVaR na chránenú dielňu a chránené pracovisko v kine NOVA a v DK.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
311xxx 18489 12721,77 68,81

Bežné výdavky

Rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov DK v súhrne je za sledované obdobie splnená na 54,10% 
čiastkou 235545,54€, čo je úmerné plnenie v porovnaní s časovým plánom. 

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
Bežné výdavky spolu 435423 235545,54 54,10

Položka 631-Cestovné

Na tejto položke sú vedené výdavky spojené s výdavkami na školenia. K 30.6.2016 je čerpanie na 49,92%.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
631 cestovné 200 99,84 49,92

Položka 632 - Energie, voda a komunikácie

Za sledované obdobie je splnená na 24,33% sumou 839,44€. Sú tu zahrnuté poštové služby, telefonne
poplatky a poplatky za internet.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
632 Energie,voda a komunikácie 3450 839,44 24,33
632003 poštovné a telek.služby 3450 839,44 24,33
v tom: poštovné 2100 639,44 30,45
telekomun.poplatky 1300 200 15,38
internet 50 0 0,00



Položka 633 - Spotreba materiálu

Položka je v súhrne splnená na 44,66% čiastkou 18 998,73€. Na položke Interiérové vybavenie je zahrnutý
nákup políc do múzea a svietidilá do múzea a tak tiež do kina. Položka potraviny je splnená  na 
39,21% a predstavuje nákup tovaru do bufetu kina.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
633 Materiál spolu 42540 18998,73 44,66
633001 Interiérové vybavenie 800 142,5 17,81
633002 Výpočtová technika 0 0 0,00
633004 Prev.prístr.,zariadenia 5650 3592,35 63,58
633006 Všeob.materiál 4120 2375,73 57,66
v tom: kanc.materiál 1150 758,06 65,92
propagačný materiál 280 75 26,79
čist. A hyg.materiál 260 25,89 9,96
technický materiál 1750 1225,68 70,04
vybavenie kuchyne 680 291,1 42,81
633009 knihy, časopisy 5470 2740,84 50,11
633011 Potraviny 25000 9801,6 39,21
633013 Softvér a licencie 1150 259,25 22,54
633016 Reprezentačné 350 86,46 24,70

Položka 634 - Dopravné

Dopravné je k 30.6.2018 splnené na 27,25%. Na položke je zahrnutá spotreba pohonných látok, drobné
opravy a údržba auta ako je výmena pneumatík a nákup diaľničnej známky.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
634 Dopravné 1200 327,05 27,25
634001 Palivo,mazivá,oleje 800 277,05 34,63
634002 Servis, oprava, údržba 200 0 0,00
634004 Prepr. a nájom dopr.pros. 150 0 0,00
634005 Karty,známky 50 50 100,00

Položka 635 - Opravy a údržba

Položka je plnená na 63,01% sumou 3244,96€.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
635 Opravy a údržba 5150 3244,96 63,01
635002 údržba vypoč.techniky a soft. 1500 947,32 63,15
635004 údržba prístr.,zariadenia 3650 2297,64 62,95



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 47,73%.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
636 Nájomné 31680 15120 47,73
635002 nájomné 31680 15120 47,73

Položka 637 - Služby

Položka služby je vzhľadom k časovému plánu výrazne prekročená. K 30.6.2018 je splnená na 64,27%.
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. Na položkách Seredské Slávnosti a Vianočné trhy sú hradené faktúry z roka 2017 nakoľko boli 
splatné v roku 2018.
Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
637 Služby 213468 137201,53 64,27
637001 Školenia,kurzy,semin. 300 77 25,67
637002 Kultúrne podujatia 112307 90931,82 80,97
v tom: kul.poduj.-Mestský ples 10000 12687,96 126,88
          kul.poduj.-Májové slávnosti 3000 3420 114,00
          kul.poduj.-SHJ 17000 16649,60 97,94
          kul.poduj. ostatné 5000 5639 112,78
          kul.poduj.-Seredské korzo 2500 0 0,00
          kul.poduj. Majáles 7000 12106,7 172,95
          kul.poduj.-Seredské slávnosti 7000 1200 17,14
          kul.poduj.-Vianočné trhy 6000 181,4 3,02
          kul.poduj.-Divadlá 10000 16361 163,61
          kul.poduj.-Koncerty 9000 4307,2 47,86
          kul.poduj.-amfiteáter 32107 16495,22 51,38
          kult.podujatia-knižnica 250 120,96 48,38
          kult.podujatia-múzeum 3000 1762,78 58,76
          kult.podujatia-NOVA 450 0 0,00
637003 Propagácia,reklama 3500 3011,77 86,05
637004 Všeob.služby 6500 1763,56 27,13
v tom: tlač, foto, plagáty 5150 1444 28,04
          pranie 900 319,8 35,53
          deratizácia 0 0 0,00
          remeselné služby 450 0 0,00
          revízei,špec.služby 0 0 0,00
637006 Lekárenské poplatky 30 0 0,00
6370012 Poplatky 64835 35250,38 54,37
v tom: požičovné filmov 60600 33184,37 54,76
          poplatky SOZA 3250 1525,13 46,93
          konces.poplatky 285 225,36 79,07
          poplatky - banka 700 315,52 45,07
637014 Stravovanie 5537 2129,96 38,47
637016 Prídel do soc.fondu 1679 226,86 13,51
637023 Kolkové známky 0 0 0,00
637027 Odmeny z mimopr.pomeru 18730 3810,18 20,34
637007 Cestovné náhr.iným než vl. 50 0 0,00



Položka 640 - náhrady PN, odstupné a odchodné

Na náhrady práceneschopnosti bolo vyčerpaných k 30.6.2016 55,11€ , plenie je na 10,02%.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
640 Náhrady PN,odstupné 550 55,11 10,02
642015 Náhrady PN 550 55,11 10,02

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 42782,14€, touto čiastkou je položka splnená na 42,16%.
Dôvodom nižšieho plnenia je fakt, že mzdy za  6. mesiac budú predmetom plnenia v II. polroku.
Poisťovniam za odvody z miezd bolo poukázaných 16876,74€ a touto čiastkou je plnenie na 47,29%.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
610 Mzdy,platy a ostatné vyrov. 101480 42782,14 42,16
620 Poistné a príspevky do poist. 35685 16876,74 47,29

Na mzdy bez ostatných osobných nákladov boli vynaložené nasledovné prostriedky:

Ročný plán v € Čerpanie k 30.6.18
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 2018 je stanovený na položke 637027 čiastkou 18730€. Za sledované
obdobie I. polroku 2018 bolo na ostatné osobné náklady zúčtovaných 3810,18€ a nimi je plnenie na 20,34%.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
637027 Odmeny z mimopr.pomeru 18730 3810,18 20,34



Zamestnanci a priemerná mzda

K 30.6.2018 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 11. Priemerný počet 
zamestnancov pracujúch na dohodu je 8. Za I. polrok 2018 bola priemerná mesačná hrubá mzda 690,43€.

Reprezentačné

Ročný rozpočet   350 €
Čerpanie k 30.6.2018 186,46 €

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
633016 Reprezentačné 350 186,46 53,27

Stav pohľadávok k 30.6.2018

Bežné pohľadávky
odverateľ dát.splat. č.faktúry suma v €
Po lehote splatnosti
Kijacová Petra 08.06.2011 93,00
Rodičovské združenie pri MŠ 21.12.2016 100,00
Cirkev adventistov s.d. 21.12.2016 118,75
Swan a.s. 07.06.2017 500,00
Zepter Slovakia 21.03.2018 20,00
Swan a.s. 13.06.2018 3000,00
ManpowerGroup Slovensko 19.06.2018 96,00
Heineken Slovensko 30.06.2018 750,00
KC Priestor 30.06.2018 127,38

Spolu: 4805,13
Spolu: 4805,13

Stav na účte 318 01 Pohľadávky k 30.6.2018 4 805,13 €
335 Pohľadávky voči zamestnancom 1 798 €

Pohľadávky s p o l u: 6 603,58 €

32101 Záväzky z dodáv.vzťahov k 30.6.2018 1 619,72 €
331 Záväzky voči zamestnancom 8 642,87 €
336 Záväzky-odvody do poisťovní 6 199,96 €
342 Záväzky-daň zo mzdy 1 315,79 €

Za sledované obdobie I. polroku 2018 boli finančné prostriedky vynakladané hospodárne a účelne
v zmysle schváleného rozpočtu. Rozpočet bol plnený v príjmovej časti na 73,71% čiastkou 187602,60€,
vo výdavkovej časti je plnenie na 54,10 % sumou 235545,54€. 

Sereď, 22.8.2018

Vyhotovila: Mgr. Dana Kubaník Mgr. František Čaovjský
riaditeľ DK Sereď

Závery k rozborom DK za I. polrok 2018
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