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Informatívna správa o plnení rozpočtu  
 

Domu kultúry Sereď za rok 2012 
 

      Rozpočet Domu kultúry na roky 2012-2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi na 
svojom riadnom zasadnutí 15.12.2011 vo výške 474.278,-€. Vlastné príjmy boli rozpočtované 
vo výške 250.144,-€. Transfer z rozpočtu mesta bol potrebný vo výške 224.134,-€. Rozpočet 
bol upravený zmenou Mestským zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 19.4.2012 ,druhou zmenou 
rozpočtu dňa 12.6.2012 a treťou zmenou rozpočtu dňa 6.11.2012. Po úpravách rozpočtu boli 
výdavky rozpočtované sumou 362.530€ a príjmy 196.896€. Kapitalový rozpočet na rok 2012 
bol po zmenách schválený vo výdajovej časti sumou 168.000€ a v príjmovej časti sumou 
33.000€ určených na digitalizáciu kina NOVA. 
 K 31.12.2012 bolo plnenie v príjmovej časti rozpočtu na 99,76 %, čiastkou 196.425,75 €. Vo 
výdajovej časti bežného rozpočtu bolo plnenie v súhrne na 98,44%, čiastkou 356.857,17 €. 
Zúčtovaný transfer bol vo výške 164.846,74 €. Transfer sme obdržali vo výške 165.634,- €.  
Kapitálový rozpočet v roku 2012 nebol čerpaný z dôvodu omeškania dodávateľskej 
spoločnosti digitalizácie kina NOVA.   
 

Názov záväzného ukazovateľa 

rozpočet v  
€          

2012  
skutočnosť v 

€ k 31.12.2012 % plnenia 
Bežné výd.bez mzdových a reprezent.výd. 234505 233664,94 99,64 
Mzdové výdavky, odvody a OON 127875 123044,22 96,22 
Reprezentačné výdavky 150 148,01 98,67 
Bežné výdavky  s p o l u: 362530 356857,17 98,44 
Transfer z rozpočtu Mesta na prevádzku 165634 164846,74 99,52 
Bežné príjmy 195996 194840,75 99,41 
Granty, kult.poukazy 900 1585,00 176,11 
Transfery, granty a vl. príjmy spolu: 196896 196425,75 99,76 
 
Bežné príjmy 
 
   Príjmy v bežnom rozpočte na rok 2012 boli rozpočtované čiastkou 196.896,-€. 
K 31.12.2012 bolo plnenie  príjmov na 99,76%, čiastkou 196.425,75 €.   
 
Bežné príjmy                  Rozpočet Skutočnosť Plnenie  
  Celkový  rozpočet v € v € v % 
položka Názov položky r.2012 k 31.12.2012   
  Nedaňové bežné príjmy   s p o l u : 196896 196425,75 99,76 
 
Položka 212 – príjmy z vlastníctva bola splnená v súlade s rozpočtom k 31.12.2012 čiastkou 
91.073,53 € na 99,99%.   
 

položka Názov položky Rozpočet Skutočnosť v € 
Plnenie v 

% 
212 Príjmy z vlastníctva 91085 91073,53 99,99 
z toho Z prenajatých priestorov 88485 89145,28 100,75 
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212003 

v tom dlhodobý prenájom 64705 66280,53 102,43 
  krátkodobý prenájom 23780 22864,75 96,15 

212004 
Z prenajatých zariadení, 
techniky, inventáru, riadu 2600 1928,25 74,16 

 
Platby z predaja služieb – položka 223 má k sledovanému obdobiu súhrnné plnenie na 
85,74% čiastkou 89.941,97 €. V tejto položke sú sústredené príjmy za energie dlhodobých 
prenájmov a všetky príjmy z činnosti.   

V tejto časti je plnenie nižšie aj z dôvodu nulového plnenia na položke kultúrne 
podujatia-Výchovno-vzdelávacia činnosť, nakoľko sa v roku 2012 nekonali žiadne kurzy. 
Nižšie plnenie je aj na položke kultúrno-spoločenský život, táto položka je splnená na 
72,92%.  V roku 2012 sa konali mnohé divadelné predstavenia, divadlá pre deti a koncerty. 
Divadelnú sálu vypredal napr. M. Donutil, Hana Zagorová či Majk Spirit. Okrem tradičných 
divadelných predstavení RND sa uskutočnilo v roku 2012 aj vystúpenie skupiny FRAGILLE. 
Na počiatku mája sa uskutočnili folklórne ladené Májové slávnosti. Po prvý krát navštívil 
mesto Letný Bažant kinematograf s veľmi vysokou návštevnosťou. Flexibilne sme 
zareagovali na postup slovenskej hokejovej reprezentácie a zrealizovali sme priame prenosy 
na veľkoplošnej obrazovke pred DK. V letných mesiacoch sme slávnostne otvorili obnovené 
Námestie koncertom Laca Decziho z New Yorku a prebiehalo tu aj úspešné Seredské korzo 
s koncertami a divadelnými predstaveniami pre všetky vekové kategórie. Nasledoval XIII. 
Seredský hodový jarmok s množstvom zaujímavých hudobných skupín. Ku koncu roka po 
prvý krát koncertoval v Seredi Felix Slováček v rámci Jazzového Memoriálu. Samozrejme 
neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života mesta sa stali Vianočné trhy.  

Položka filmové predstavenia Kina NOVA je splnená na 101,10%, sumou 8.088,10€. 
Táto položka bola upravená pri zmene rozpočtu nakoľko bolo premietanie pozastavené na 5 
mesiacov kvôli digitalizácii. Od januára do konca júla 2012 bolo v kine premietnutých 103 
filmových predstavení s počtom 3.882 návštevníkov. Priemerný počet návštevníkov za 
I.polrok 2012 na 1 filmové predstavenie bol  38. 
Činnosť kina v prvom polroku bola ovplyvnená  tým, že najväčšie distribučné spoločnosti 
/TATRA FILM, CONTINENTAL FILM, MAGIC BOX SLOVAKIA, FILM EUROPE, 
SATURN, ITA FILM/ tak ako od roku 2010 avizovali, skončili od začiatku roka 2012 s 
distribúciou filmov na 35 mm filmových pásoch, ktoré sa prestali vyrábať. Filmy sú kinám 
ponúkané na premietanie na digitálnych nosičoch v 3D a 2D verzii, na ktoré naše kino nemalo 
potrebnú digitálnu technológiu. Kino bolo v prvom polroku 2012 nútené „núdzovo“ 
programovať už obohraté filmové reprízy, DVD projekcie /s nízkou kvalitou obrazu nakoľko 
kino nedisponuje kvalitným projektorom/  a klubové filmy ASFK,  ktoré pochopiteľne 
nedokážu zabezpečiť ani divákov ani tržby. Vzhľadom na uvedené, kino NOVA po 25-tich 
rokoch svojej prevádzky dňom 29.7.2012 skončilo premietanie na klasických premietacích 
strojoch. Na základe týchto skutočností je položka za vstupné na filmové predstavenia na 
rozdiel od predchádzajúcich rokov plnená čiastkou 8088,10€.  
Položka kultúrne podujatia-múzeum je splnená na 229,78% čiastkou 3446,68€. Výrazné 
prekročenie spôsobila úspešná výstava „Tropický svet hmyzu“, ktorú navštívilo až 1000 
účastníkov. Celkovo sa konalo v múzeu 26 výstav a prednášok. Medzi najnavštevovanejšie 
patrili: Medzinárodný deň múzeí, výstava „História školstva v Seredi“, výtvarné sympózium 
„Pocta sv. Cyrilovi a sv. Metodovi v kaštieli“, výstava „Emília Urbanová – Obrazy“ a výstava 
„Súčasné ľud. umenie seredského regiónu“.  Celkovo sa na podujatiach v múzeu za rok 2012 
zúčastnilo 3728 návštevníkov.           

Na položke príjmy z činnosti knižnice bolo plnenie menšie ako bolo plánované: 
Cirkulovaná výpožičná služba – plnenie na 81,71 %, čiastkou 5.474,42 €  (jedná sa hlavne 
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o registračné poplatky a upomienky za nedodržanie výpožičnej doby), kopírovacie práce na 
101,10 %.  Počas roka 2012 navštívilo knižnicu 13.058 čitateľov, z toho detských do 15 rokov 
bolo 4.284. Za toto obdobie si spolu vypožičali vyše 46.917 dokumentov. Na podujatiach 
organizovaných knižnicou sa v tomto období zúčastnilo 764 návštevníkov. Za sledované 
obdobie bolo do knižnice kúpených 895 nových kníh za 6.418,20 €. Do knižničného fondu 
ešte pribudli knižné dary od občanov – spolu 291 kníh v hodnote 674,03 €.  

Za poškodený a stratený riad bolo prijatých 46,70 € s plnením na 31,13%. Kondičné 
cvičenia boli splnené na 103%, čiastkou 206.- €, táto položka bola tiež znížená pri zmene 
rozpočtu, pretože od 1.3.2012 prešla táto prevádzka pod Správu majetku Sereď s.r.o.. 
Reklamné organizačné služby DK boli splnené na 97,92%, čiastkou 2.839,80 €. Občerstvenie 
pri akciách (zábavách) zaznamenalo príjem 466,25 € s plnením na 23,31%. 
      
          
 

Položka Názov položky Rozpočet 
Skutočnosť v 

€ 
Plnenie v 

% 
223 Platby z predaja služieb 104901 89941,97 85,74 

223001 

Za energie a sl.z prenáj., 
kult.podujatí, 
reklamy,str.riadu,bufet 104751 89941,97 85,86 

v tom elektrika 3140 -7280,14 -231,85 
  teplo 23653 36320,12 153,55 
  plyn 1432 1601,50 111,84 
  vodné 2529 2280,14 90,16 
  stočné 2217 2217,78 100,04 
  komunálny odpad 2070 2597,80 125,50 
  kultúrne podujatia-VVČ 5800 0,00 0,00 

  
kultúrne podujatia-kultúrno-
spoloč.život 41000 29896,00 72,92 

  za poškodený a stratený riad 150 46,70 31,13 
  kondičné cvičenia 200 206,00 103,00 

  
reklamné a organizačné služby 
DK 2900 2839,80 97,92 

  občerstvenie pri akciách 2000 466,25 23,31 
  cirkulovaná výpožič.sl.-knižnica 6700 5474,42 81,71 
  kopírovacie práce - knižnica 60 81,12 135,20 
  film.prestavenia - Nova 8000 8088,10 101,10 
  Nova-rekl.a organiz. služby 1400 1659,70 118,55 
  kultúrne podujatia-múzeum 1500 3446,68 229,78 
223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 150 0 0 
 
Úroky z vkladov na položke 240 – činili iba 6,41 €. Vzhľadom na to, že na našich účtoch 
pretrváva nízky stav finančných prostriedkov, bol rozpočet stanovený vo výške 10,- € 
a plnenie je na 64,10 %.   
 

240 Úroky z vkladov 10 6,41 64,10 
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     Na položke 292 - ostatné príjmy sú zaúčtované dobropisy z vyúčtovania elektrickej 
a tepelne energie za rok 2011.   
 

položka Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie v% 

292 
Ostatné príjmy (dobropisy, 
vratky,iné príjmy) 0,00 13818,84   

 
Položka 311 tuzemské bežné granty  je k 31.12.2012 splnená na 176,11% sumou 1585,- €, 
ktoré boli získané od sponzorov na Seredské kultúrne leto v múzeu vo výške 900,- € a dar na 
náklady spojené s vydaním publikácie „Petrohradské veduty v seredskom kaštieli-umelecký 
klenot mesta Sereď“ vo výške 650,-€.  
     Bolo vypracovaných viacero projektov na získanie grantov. Získali sme dotácie 
z Ministerstva kultúry na projekt Aktualizácia knižničného fondu vo výške 500,-€ a 600,-€. 
Na realizáciu projektu s názvom Memoriál Jaroslava Červenku sme získali z Ministerstva 
kultúry dotáciu vo výške 1500,-€ a z Trnavského samosprávneho kraja vo výške 200,-€.  
 

311 Tuzemské bežné granty 900 1585,00 176,11 
 
Bežné výdavky  
 
     V súhrne sú bežné výdavky za rok 2012 splnené na 98,44%, čiastkou 356.857,17 €. 
 
  Bežné výdavky kultúry   s p o l u : 362530,00 356857,17 98,44 
     
    Položka cestovného 631 bola splnená na 15,83%, sumou 47,50 €.   
 
      631 Cestovné 300 47,50 15,83 
 
Energie, voda a komunikácie – položka 632 je za sledované obdobie splnená na 104,27 % 
sumou 92.249,75 €. Prekročená bola položka za tepelnú energiu, ktorá bola splnená na 
114,92%. Mierne prekročená je aj položka za poštovné, kde je plnenie na 102,09%. Na 
niektorých položkách za energie sú v plnení rozdiely a to z dôvodu, že od 1.3.2012 
prechádzali pod kompetenciu Správy majetku Sereď s.r.o. a od dodávateľov energií nám boli 
vystavené vyučtovacie faktúry za toto obdobie.  
 

632 Energie, voda a komunikácie 88475 92249,75 104,27 
632001 Energie 76531 82597,66 107,93 

v tom elektrika 11886 9317,91 78,39 
  teplo 59213 68046,55 114,92 
  plyn 5432 5233,20 96,34 

632002 vodné,stočné 6949 4829,15 69,49 
v tom vodné 4084 3474,79 85,08 
  stočné 2865 1354,36 47,27 

632003 
Poštovné a telekom.sl. (poštovné, 
telefón,koncesionár.,internet) 4995 4822,94 96,56 

v tom poštovné 1721 1757,05 102,09 
  telekomunikačné popl. 2790 2733,32 97,97 
  internet 484 332,57 68,71 
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Na spotrebu materiálu v položke 633 bolo vynaložených v súhrne 19.435,60€, čo 
predstavuje plnenie na 105,97%.  Prekročená bola  položka interiérové vybavenie o čiastku 
316€, nakoľko sme museli zaobstarať stôl a kreslo na predstavenie M.Donutila  a tiež sme 
zakúpili zariadenie do zrekonštruovanej šatne pre účinkujúcich. Výrazne prekročená je aj 
položka 633004 prevádzkové prístroje, zariadenia kde je plnenie na 137,98%, čo bolo 
spôsobené kúpou zariadenia do kina NOVA. Zakúpené boli: stolný futbal, stolný hokej, air 
hokej, elektrické šípky. Naopak nižšie plnenie je na položkách čistiaci a hygienický materiál, 
technický materiál, vybavenie kuchyne ako aj na položke softvér a licencie.   
 

položka Názov položky Rozpočet 
Skutočnosť 

v € Plnenie v % 
633 Materiál 18340 19435,60 105,97 
633001 Interiérové vybavenie 1500 1815,90  121,06 
633002 Výpočtová technika 930 979,80 105,35 

633004 
Prevádzkové prístr.,zariadenia, 
stroje, náradie 2050 2828,69 137,98 

633006 

Všeobecný materiál 
(kancel.,propag.,čist.a 
hyg.,tech.,kuchyn.) 6190 5288,03 85,43 

v tom kancelársky materiál 1650 1334,47 80,88 
  propagačný materiál 1140 1279,04 112,20 

  
čist.,hygienický a 
dezinfek.materiál 620 297,61 48,00 

  technický materiál 1660 1347,17 81,15 
  vybavenie kuchyne 1120 1029,74 91,94 
633009 Knihy, časopisy, noviny 6270 7688,60 122,63 

633010 
Pracovné odevy, obuv a pracovné 
pomôcky 40 39,99 99,98 

633011 Potraviny 1000 636,59 63,66 
633013 Softvér a licencie 210 9,99 4,76 
633016 Reprezentačné 150 148,01 98,67 
 
Veľmi nízko je plnená aj položka dopravného 634 – v súhrne na 74,48%, čiastkou 
1251,25€. Nižšie plnenie je na položke servis, údržba a opravy auta kde je plnenie na 51,39%.   
  

položka Názov položky Rozpočet 
Skutočnosť 

v € Plnenie v % 
634 Dopravné 1680 1251,25 74,48 
z toho 
634001 

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne 
kvapaliny 820 789,88 96,33 

634002 
Servis, údržba, opravy a výdavky 
s tým spojené 230 118,20 51,39 

634003 Poistenie zmluvné a havarijné 300 293,17 97,72 

634004 
Prepravné dodávateľským 
spôsobom 270 0 0 

634005 Karty, známky, poplatky 60 50,00 83,33 
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V položke 635 – rutinná a štandardná údržba – bolo prefinancovaných 4.716,97 € 
s plnením na 50,61%. Údržba PC a servis softvéru v uplynulom období predstavuje 1326,55 € 
s plnením na 64,08% za prevádzku knižničného systému AKIS a drobnej údržby. Za údržbu 
prístrojov sme zaplatili za práce: oprava kanalizácie, kopírky a mixážneho pultu čiastku 
615,30 €, touto čiastkou je plnenie zaznamenané na 16,41%. Na opravu a údržbu budov bolo 
vynaložených 2775,12 €, čo predstavuje plnenie na 79,29% (oprava dlažby v pizzerii, montáž 
prípojky vody, čiastočná rekonštrukcia šatne, maľovanie kancelárií).        
  

635 Rutinná a štandardná údržba 9320 4716,97 50,61 
z toho 
635002 Údržba PC, softvéru +servis 2070 1326,55 64,08 

635004 Údržba prístrojov 3750 615,30 16,41 
635006 Oprava a údržba budov 3500 2775,12 79,29 

 
 
V položke výdajov 637 – služby sú sústredené výdaje za všetky naše činnosti. Táto položka 
je za rok 2012 splnená čiastkou 113264,01 €, na 99,21%. Mierne prekročenie je na položke 
kultúrnych podujatí 637002, ktorá je splnená na 109,13%, čiastkou 77.370,37 €. Toto plnenie 
do značnej miery ovplyvnila položka kultúrno-spoločenského života za Seredský hodový 
jarmok, Seredské korzo ako aj Vianočné trhy a rôzne vystúpenia, ktoré sú podrobnejšie 
uvedené v príjmovej časti. K uvedenému sledovanému obdobiu bola touto skutočnosťou 
položka splnená už na 116,99%. Kultúrne podujatia – knižnica sú splnené na 14,30%. 
Kultúrne podujatia v NOVE sú plnené na 99,69%, čiastkou 2.093,50 €. Na tejto položke sú 
divadelné predstavenia pre deti, ktoré sa uskutočnili v kine NOVA počas obdobia keď kino 
nepremietalo. Položka Všeobecné služby 637004 je splnená na 95,40%, čiastkou 5.952,07 €. 
Výrazné prekročenie je na položke 637005 špeciálne sl. BOZP. Dôvodom je platba za 
sprostredkovanie uzatvorenia novej zmluvy s dodávateľom elektrickej energie.  Výrazné 
šetrenie je na položke poplatky SOZA, LITA kde je plnenie na 54,25%. Položka odmeny 
z mimopracovného pomeru je splnená na 59,85%. Dôvodom šetrenia na tejto položke je, že sa 
v kine NOVA nepremietalo a uvádzačky s premietačom majú sú zamestnaní na dohodu 
o vykonaní práce.  
 

položka Názov položky Rozpočet
Skutočnosť v 

€ Plnenie v % 
637 Služby 114170 113264,01 99,21 

z toho 
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady 240 74,00 30,83 

637002 
Konkurzy a súťaže - kultúrne 
podujatia (honoráre,vec.ceny..) 70900 77370,37 109,13 

  kultúrne podujatia-VVČ 5000 0 0 

  
kultúrne podujatia-Kultúrno-
spoloč.život 60800 71129,02 116,99 

  kultúrne podujatia-knižnica 100 14,30 14,30 
  kultúrne podujatia-NOVA 2100 2093,50 99,69 
  kultúrne podujatia-múzeum 2900 4133,55 142,54 

637003 Propagácia,reklama,inzercia 0 25,92   

637004 
Všeobecné služby (tlač, 
foto,plagáty,pranie,deratizácia, 6239 5952,07 95,40 
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v tom tlač, foto, plag. 3060 2351,13 76,83 
  Pranie 700 704,00 100,57 
  revízie zariadení 315 54,14 17,19 
  Sprac.účt.záv.2011 2164 2842,80 131,37 

637005 špeciálne sl. BOZP 525 2303,72 438,80 
637006 lekárenské sl. 140 0,00 0,00 

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

637012 

Poplatky a odvody 
(popl.banke,autor.popl.,požičovné 
filmov) 9904 7039,49 71,08 

v tom požičovné filmov 6900 5142,82 74,53 
  poplatky SOZA, LITA 2030 1101,30 54,25 
  koncesionárske popl. 264 225,36 85,36 
  poplatky banke 710 570,01 80,28 

637014 Stravovanie 4222 3816,33 90,39 
637015 Poistenie majetku 3505 3853,60 109,95 
637016 Prídel do sociálneho fondu 960 799,68 83,30 
637023 Kolkové známky 30 0,00 0,00 

637027 
Odmeny z mimopracovného 
pomeru 13085 7831,23 59,85 

637035 Komunálny odpad, dane 4400 4197,60 95,40 
 
Položka 640 –  náhrady PN – na náhrady PN, odstupné a odchodné bolo k sledovanému 
obdobiu vynaložených 2847,87 €, touto čiastkou bolo plnenie na 120,16%.  Odstupné bolo 
použité pre dvoch zamestnancov. K 31.12.2012 sme ukončili pracovný pomer s vrátničkou, 
nakoľko táto pracovná pozícia bola nadbytočná. V rámci znižovania rozpočtu na rok 2013 
sme rozviazali pracovný pomer aj so zamestnankyňou múzea k 31.12.2012.  
 

položka Názov položky Rozpočet
Skutočnosť v 

€ Plnenie v % 

640 Náhrady PN, odstupné, odchodné 2370 2847,87 120,16 

642012 Odstupné,odchodné 2000 2817,24 140,86 

642015 Náhrady PN 370 30,63 8,28 
 
 
 
 
Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 31.12.2012 
 
Mzdové prostriedky 
 
      Na položke miezd 610 bolo vyplatených 90.307,95 €, plnenie je na 95,48%.     
 
     Poistné a príspevok do poisťovní na položke 620 je plnené v súlade s vyplatenými 
mzdami na 98,33%, čiastkou 32.736,27 €.  
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položka Názov položky Rozpočet
Skutočnosť v 

€ Plnenie v % 
z toho      
610 Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania 94583 90307,95 95,48 
620 Poistné a príspevok do poisťovní 33292 32736,27 98,33 
 
 
Na mzdy bez ostatných osobných nákladov boli vynaložené nasledovné prostriedky: 
 
                                                      Ročný plán                      Čerpanie                           % 
                                                         v €                            k 31.12.2012 v €                plnenia 
Tarifný plat                                  84.078,-                             82.922,55                      98,60 
Príplatky                                        5.243,-                               2.500,91                       47,70 
Odmeny                                         5.262,-                                4.884,49                       92,80 
 
S p o l u:                                       94.583,-                                90.307,95                    95,48 
 
Ostatné osobné náklady 
 
    Ostatné osobné náklady sledované na položke 637027  boli uhradené vo výške 7.831,23 €, 
čím je položka splnená na 59,85% za sledované obdobie. Za sledované obdobie boli 
vyhotovené dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov pre 
26 ľudí, ktorí spolu odpracovali 1.806 hodín. (Jednalo sa o tieto činnosti: uvádzačky, 
premietač, pokladníčka v kine Nova, služby pri predstaveniach, lektori  v knižnici a v 
stredisku múzeum).            
 

položka Názov položky Rozpočet
Skutočnosť v 

€ Plnenie v % 

637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 13085 7831,23 59,80 
 
Zamestnanci a priemerná mzda 
 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2012 bol 10,9, vo fyzických osobách 11,5 
zamestnancov. Priemerná mzda za sledované obdobie 653,08 €.           
 
Reprezentačné  
 
Ročný rozpočet                      150,- € 
Čerpanie k 31.12.2012          148,01 € 
 

633016 Reprezentačné 150 148,01 98,70 
 
 
Transfer na prevádzku 
Uskutočnený transfer                     165.634,- € 
Čerpanie k 31.12.2012                   164.846,74 €  
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Kapitálový transfer  
 
Rozpočet kapitálových výdavkov         168.000,- € 
Čerpanie k 31.12.2012                               0,00 € 
Prijatý kapitálový transfer                       33.000,00 € 
Čerpanie k 31.12.2012         0,00€  
 
Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu 
č.účtu 22101 
Stav k 1.1.2012                                                                                17.043,15 € 
Na mzdy za 12/11 bolo predisponovaných na tento účet                16,372,19 € 
        
Zostatok účtu  k 1.1.2012                  138,15 € 
Základný prídel                                  801,79 € 
Príjmy spolu:                                    939,94 € 
 
 
Výdavky: 
Príspevok na stravu                             239,03 € 
Príspevok na rekreač.služby    318,18 € 
Výdavky spolu:                                  557,19 € 
Zostatok sociálneho  fondu k 31.12.2012 je 382,75 €. 
 
 

  Pohľadávky  k 31.12.2012  
   
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 
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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) 

187 8.6.2011 Kijacová Petra 93,00 nájom 
238 20.11.2012 Krajčiová Ivona 724,00 náj. 11/12 
253 17.12.2012 Krajčiová Ivona 724,00 náj.12/12 
240 20.11.2012 Daubnerová Danica 293,21 náj.11/12 
259 17.12.2012 Komunálna poisťovna 293,40 náj.12/12 
263 17.12.2012 Šipka Robert 842,30 náj.12/12 
265 17.12.2012 Matušková Daniela 120,40 náj.12/12 

    Spolu: 3090,31   
    Spolu: 6185,66   
 
31801 – Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.12    6.185,66 €   
335 – Pohľadávky voči zamestnancom 0,- € 
378 Iné pohľadávky 0 € 
Pohľadávky s p o l u :   6.185,66 €  
32101 – Záväzky z dodávateľských vzťahov 198,06 € do lehoty splatnosti. 
331 – záväzky voči zamestnancom  8.127,25 € – výplaty za  mesiac december. 
336 – záväzky - odvody do zdrav. a sociálnej poisťovne 4.746,62 € za december. 
342 – záväzky - dane zamestnancov   1.460,22 € z miezd za december.                        
Záväzky spolu : 14.532,15 €.          
 

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 10.12.2007. 
Fa.č. – viď tabuľka pohľadávok – Xeron – vo výške 504,08 € zo súdneho pojednávania zo 
dňa 18.07.2011 bol vynesený rozsudok uhradiť DK dlžnú, horeuvedenú čiastku aj s úrokmi 
z omeškania do troch dní od právoplatnosti rozsudku.  
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                                                      Nepeňažné príjmy 
 
      Na Seredský hodový jarmok a Vianočné trhy sme obdržali nepeňažný príjem -  
pečivárenské výrobky pre účinkujúcich od I.D.C. Holding v hodnote 118,08 €, ktoré sú 
Barterovým plnením (ako protihodnota za šírenie reklamy na Seredskom hodovom jarmoku 
a Vianočných trhoch).  
 

Mimorozpočtové peňažné príjmy 
 

      V roku 2012 sme získali  mimorozpočtové prostriedky od Trnavského samosprávneho 
kraja vo výške 200,- € na realizáciu projektu s názvom Memoriál Jaroslava Červenku. 
Z Ministerstva kultúry sme získali čiastku 1100,- € na Aktualizáciu knižničného fondu a  
1.500,- € na realizáciu projektu s názvom Memoriál Jaroslava Červenku – festival džezovej 
hudby.  
 
      

Závery k rozborom DK  za rok 2012 
 

      Finančné prostriedky boli v roku 2012 vynakladané hospodárne a účelne, v zmysle 
schváleného rozpočtu. V príjmovej časti bol rozpočet splnený v súhrne na 99,76%, čiastkou 
196.425,75 €, vo výdajovej časti bolo plnenie na 98,44%, sumou 356.857,17 €. V priebehu 
lroka boli uskutočnené aj niektoré úpravy v rozpočte v rámci jednotlivých položiek 
i medzipoložkové presuny.      
      Ako sme už spomínali v úvode tejto informatívnej správy, nie sú plnené význačné 
položky výchovno-vzdelávacej činnosti.  
     Pre rok 2012 bol kapitálový rozpočet plánovaný čiastkou 168.000,- € na digitalizáciu 
kina, ktorá sa pre omeškanie dodávateľa presunula na rok 2013.  
 
 
 
 
 
 
Sereď 22.3.2013                                                                          
 
 
 
 
 

  Mgr. František Čavojský 
                                                                                                         riad. DK Sereď  
 
 
 
 
 
Vyhotovila: Mgr. Fabianová Mária  
 


