
Rozpočet Domu kultúry na roky 2016-2018 schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom 
zasadnutí dňa 10.12.2015 uzn.č.228/2015. Príjmy  boli rozpočtované čiastkou 145.356€ a výdavky 
v sume 332.509€. Rozpočet bol upravený zmenami schválenými Mestským zastupiteľstvom.
Po zmenách rozpočtu boli výdavky rozpočtované sumou 425.174€, bežné príjmy sumou 235.621€.
K 31.12.2016 bol rozpočet DK splnený v príjmovej časti na 100,8% a vo výdajovej na 99,9%. 

Kapitálový rozpočet bol na rok 2016 rozpočtovaný v príjmovej časti na 20.000€ a vo výdajovej časti sumou
40.000€ schváleným uzn.č.85/2016 Mestským zastupiteľstvom zo dńa 14.06.2016.
Kapitálové príjmy mali predstavovať dotáciu z Audiovizuálneho fondu v rámci projektu „Modernizácia
interiérového vybavenia kina NOVA“. K schváleniu dotácie prišlo až v roku 2017.
Kapitálové výdavky v sume 9.589€ boli použité na realizáciu 1.časti klimatizácie interiéru kina NOVA.

Názov záväzného ukazovateľa
Rozpočet 
2016 v €

skutočnosť v € k 
31.12.2016 % plnenia

Bežné výdavky bez mzdových a 
reprezent.výdavkov 296842 296558,52 99,90
Mzdové výdavky, odvody 127902 127883,79 99,99
Reprezentačné výdavky 430 404,70 94,12
Bežné výdavky spolu: 425174 424847,01 99,92
Bežné príjmy spolu: 235621 237470,56 100,78
Transfer z rozpočtu Mesta 189553 187376,45 98,85

Bežné príjmy

Bežné príjmy boli pre rok 2016 rozpočtované sumou 235.621€. K 31.12.2016 boli v skutočnosti dosiahnuté
príjmy vo výške 237.470,56€. Táto čiastka predstavuje plnenie na 100,78%. 

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 101,8%.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie v %
212 Príjmy z vlastnícva 17115 17415,84 101,76

z toho: 212003 z prenajatých priestorov 15945 16237,34 101,83
v tom: dlhodobý prenájom 2245 2291,80 102,08
          krátkodobý prenájom 13700 13945,54 101,79
212004 nájom kuch.riadu 1170 1178,50 100,73

Informatívna správa o plnení rozpočtu
Domu kultúry Sereď za rok 2016



Položka 223 - príjmy z predaja služieb

Položka 223 je za uvedené obdobie v súhrne splnená na 100,4% sumou 196.882,04€. Na tejto položke
sú účtované príjmy celej činnosti Domu kultúry. 
V roku 2016 výrazne stúpli príjmy za filmové predstavenia v kine NOVA vrátane Free Time občerstvenia.
Počas roka bolo odpremietaných 601 filmových predstavení s počtom 25342 návštevníkov.
V rámci ostatných podujatí boli zrealizované prázdninové premietania pre deti, zábavné kultúrno-športové
podujatie, divadelné hudobné pásmo, pesničkové pásmo pre deti, edukatívne projekcie pre ZŠ a SŠ v Seredi.
     Výpožičná služba v knižnici je splnená na 79,24%. V knižnici sa uskutočnili exkurzie, výstavy, Noc 
s Andersenom ako aj úspešné besedy so spisovateľmi p. B. Jobusom a p. P. Baričákom. 
Celková návštevnosť knižnice bola 8926 dospelých, detí a mládeže. Do knižničného fondu pribudlo
1558 zv.kníh z toho 908 nákupom a 650 darom. Vyradených bolo 1710 ks zv.kníh.
     Príjmy Mestského múzea predstavuje čiastka 1.108,96€, čo je plnenie na 65,23%.
Činnosť múzea bola v roku 2016 bohatá na výstavy, prednášky, koncerty. Celková návštevnosť bola 3404.
Zrealizovali sa 2 projekty: maliarske sympózium profes. umelcov - "Bludné prúdy", do ktorého sa zapojilo 6 akad.
maliarov. Druhým projektom bola výstava "História konskej a parnej železnice v Seredi 1846-1876-2016".
21.mája sme sa stali súčasťou celoeurópskeho podujatia "Noc múzeí a galérií" spojeného s prednáškou 
reštaurátora I. Galamboša a koncertom skupiny Close Harmony Friends.
Medzi putovné autorské výstavy sa zaradila výstava Jána Majka - objaviteľa jaskýň - osobnosť v sered. regióne.
Koncom augusta sa tešila vysokej návštevnosti výstava "Hodnoty - Vedecká hračka".
Veľký záujem prejavujú najmä deti o tvorivé dielne, ktoré sa konali pri príležitosti Veľkonočných a Vianočných
sviatkov.
    Položka kultúrno-spoločenský život je splnená na 97,15% sumou 57.027€. Z kultúrnej ponuky DK desiatok
podujatí rozmanitých žánrov spomenieme tie významnejšie. Po minuloročnom úspechu silvestrovského Párty
kamiónu sme privítali Nový rok v rovnakom štýle. Vyvrcholením plesovej sezóny bol už tradične Mestský
reprezentačný ples, po ktorom nasledoval hneď na ďalší deň Maškarný ples pre deti.
Počas jarnej a divadelnej sezóny Dom kultúry zrealizoval niekoľko úspešných koncertov a divadelných
predstavení, tradične RND, narodeninový galakoncert Hany Zagorovej, operetu Hrnčiarsky bál v prevedení Žilinskej
štátnej opery a iné. Po festivale Heligónkárov sme otvorili letnú sezónu podujatím FLORAFEST.
Headlinermi v poradí už 17. Seredského jarmoku boli Čechomor, Vidiek a americký Chris Bergson.
Vrcholmi letnej koncertnej sezóny boli koncerty britskej rockovej legendy NAZARETH, Lucie Bílej i komediálnej
show PARTIČKA v mestskom amfiteátri, ktoré navštívilo takmer 5 tisíc divákov.
Tradičný Bažant kinematograf na Nám. Slobody vystriedala novinka EXPRES STREET PÁRTY, diskotéka
pod holým nebom. Celé leto tiež prebiehali promenádne koncerty a divadlá. 
V zimných mesiacoch sme realizovali dvojdňový festival ezoteriky a zdravého životného štýlu či koncert kapely
Golden Voices of Gospel. VIANOČNÉ TRHY s rozmanitým kultúrnym programom boli tradične uzatvorením
kultúrneho diania na záver roka.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
223 Platby z predaja služieb 196075 196882,04 100,41
kult.poduj.-kultúrno-sploč.život 58700 57027,00 97,15
za poškodený a stratený riad 100 0,00 0,00
reklamné a organiz. služby DK 5000 4262,50 85,25
cirkul. výpožičná služba-kniž. 5000 3962,11 79,24
kopírovacie práce-knižnica 20 62,71 313,55
film.predstavenia- NOVA 91195 96121,00 105,40
občerstvenie bufet NOVA 32500 32528,06 100,09
rekl.a organ.služby - NOVA 1860 1809,70 97,30
kult.podujatia - múzeum 1700 1108,96 65,23



Položka 240 - úroky z vkladov

Predstavujú iba 1,1€, pre nízky stav finančných prostriedkov na bežných účtoch.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
240 Úroky z vkladov 1 1,10 110,00

Položka 311 - tuzemské bežné granty

Na tejto položke sú vedené dary určené pre Mestské múzeum z Občianského združenia Vodný hrad na podporu
prednášok F. Šmigrovského "Kaštiel' a kultúrne pamiatky v Seredi" a I. Gojdiča" Výsledky umelecko-historického
výskumu južného krídla kaštieľa v Seredi" v rámci projektu BLUDNÉ PRÚDY.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
311 Granty 160 160,00 100,00

Položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy

K sledovanému obdobiu je táto položka plnená sumou 18.246,58€, ktorá obsahuje dotáciu z ÚPSVaR  
na chránenú dielňu v kine NOVA /8.526,66€/ a dotáciu v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu" /2.597,92€/ 
realizovaného v múzeu. Z Fondu na podporu umenia boli poskytnuté finančné prostriedky na akvizíciu
knižničného fondu /2.800€/ a realizáciu projektu "Bludné prúdy" /2.000€/. Na podporu návštevnosti slovenských 
filmov bola prijatá dotácia z Audiovizuálneho fondu /1.764€/. Zostávajúcou suma /558€/ boli preplatené kultúrne
poukazy z Ministerstva kultúry.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
312 Transfery verejnej správy 22270 18246,58 81,93

Položka 331 – Bežné zahraničné granty

V sume 4.765€ boli získané prostriedky na podporu návštevnosti európskych filmov zo spoločnosti EUROPA
CINEMAS.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
331 Bežné zahraničné granty 0 4765,00 0,00

Bežné výdavky

Rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov DK v súhrne je za sledované obdobie splnená na 99,9% 
čiastkou 424.847,01€. 

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
Bežné výdavky spolu 425174 424847,01 99,92

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 150 106,65 71,10



Položka 632 - Energie, voda a komunikácie

Za sledované obdobie je splnená na 99,9% sumou 2929,25€. Sú tu zahrnuté poštové služby, telefónne
poplatky a poplatky za internet. 

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
632 Energie,voda a komunikácie 2933 2929,25 99,87
632003 poštovné a telek.služby 2933 2929,25 99,87
v tom: poštovné 1474 1471,20 99,81
telekomun.poplatky 1412 1411,61 99,97
internet 47 46,44 98,81

Položka 633 - Spotreba materiálu

Položka je v súhrne splnená na 99,9% čiastkou 47854,94€. Významnú čiastku tvorí položka 633001 interiérové
vybavenie, ktorá obsahuje nákup 452 ks konferenčných čalúnených stoličiek s kovovou konštrukciou v hodnote  
6.395,-€ do Estrádnej sály Domu kultúry za účelom ich využívania počas kultúrnych podujatí.
Najvyššú sumu tvorí položka 633011 - nákup tovaru do cinemabufetu, na ktorej výšku má priamy vplyv príjem
tržby z odpremietaných predstavení v kine NOVA.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
633 Materiál spolu 47907 47854,94 99,89
633001 Interiérové vybavenie 8110 8109,14 99,99
633002 Výpočtová technika 750 740,08 98,68
633004 Prev.prístr.,zariadenia 2805 2802,15 99,90
633006 Všeob.materiál 5162 5155,68 99,88
v tom: kanc.materiál 2878 2875,83 99,92
čist. a hyg.materiál 73 71,21 97,55
technický materiál 1105 1102,98 99,82
vybavenie kuchyne 1106 1105,66 99,97
633009 knihy, časopisy 8190 8188,51 99,98
633011 Potraviny 19730 19729,37 100,00
633013 Softvér a licencie 2730 2725,31 99,83
633016 Reprezentačné 430 404,7 94,12

Položka 634 - Dopravné

Dopravné je k 31.12.2016 splnené na 88,6%.  

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
634 Dopravné 1270 1125,25 88,60
634001 Palivo,mazivá,oleje 800 699,53 87,44
634002 Servis, oprava, údržba 320 275,72 86,16
634004 Prepravné a nájom dopr.prostr. 100 100,00 100,00
634005 Karty,známky 50 50,00 100,00



Položka 635 - Opravy a údržba

Čerpanie na položke údržba prístrojov a zariadenia je splnené na 99,8% a týka sa servisu premietacieho stroja,
tlačiarní, servis pokladní a servis ekonomického a knižničného softvéru. V priebehu roka 2016 prišlo k úprave
rozpočtu z dôvodu nutnosti výmeny lampy do DCI projektora v kine NOVA v hodnote 1927,20€.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
635 Opravy a údržba 4160 4151,55 99,80
635002 údržba vypoč.techniky 1260 1257,43 99,80
635004 údržba prístr.,zariadenia 2900 2894,12 99,80

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 30240,00 100,00
635002 nájomné 30240 30240,00 100,00

Položka 637 - Služby

Položka služby je k 31.12.2016 splnená na 100% čiastkou 210.430,06€.
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 210482 210430,06 99,98
637001 Školenia,kurzy,semin. 230 225,00 97,83
637002 Kultúrne podujatia 120285 120280,57 100,00
v tom: kul.poduj.-Mestský ples 11751 11750,71 100,00
          kul.poduj.-Májové slávnosti 3445 3445,00 100,00
          kul.poduj.-SHJ 22312 22311,50 100,00
          kul.poduj.-Bažant kinem. 1200 1200,00 100,00
          kul.poduj.-Seredské korzo 9057 9056,12 99,99
          kul.poduj.-Memoriál J.Červenku 124 124,00 100,00
          kul.poduj.-Vianočné trhy 11854 11853,22 99,99
          kul.poduj.-Divadlá 12390 12389,65 100,00
          kul.poduj.-Koncerty 14925 14924,49 100,00
          kul.poduj.-amfiteáter 27900 27899,87 100,00
          kult.podujatia-knižnica 159 158,95 99,97
          kult.podujatia-múzeum 4768 4767,06 99,98
          kult.podujatia-NOVA 400 400,00 100,00
637003 Propagácia,reklama 6987 6978,14 99,87
637004 Všeob.služby 5732 5729,93 99,96
v tom: tlač, foto, plagáty 4974 4973,18 99,98



          pranie 595 594,15 99,86
          revízie 163 162,60 0,00
637006 Lekárenské poplatky 25 25,00 100,00
637007 Cestovné náhrady 50 32,22 64,44
6370012 Poplatky 59980 59975,03 99,99
v tom: požičovné filmov 57181 57180,68 100,00
          poplatky SOZA 1984 1982,70 99,93
          konces.poplatky 225 224,11 99,60
          poplatky - banka 590 587,54 99,58
637014 Stravovanie 2207 2204,90 99,90
637015 Poistné 50 50,00 100,00
637016 Prídel do soc.fondu 800 798,31 99,79
637023 Kolkové známky 55 51,50 93,64
637027 Odmeny z mimopr.pomeru 14081 14079,46 99,99

Položka 640 - náhrady PN, odstupné a odchodné

Na náhrady práceneschopnosti bolo vyčerpaných k 31.12.2016 125,52€.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
642015 Náhrady PN 130 125,52 96,55

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 31.12.2016

Položky 610 a 620 - Mzdové prostriedky

Na položkách 610 a 620 sú účtované mzdy, poistné a príspevky do poisťovní. V roku 2016 bolo na
mzdy pre stálych zamestnancov vyplatených 94.354,73€, touto čiastkou je položka splnená na 100%.
Poisťovniam za odvody z miezd bolo poukázaných 33.529,06€ a touto čiastkou je plnenie na 99,96%.

Názov položky rozpočet plnenie v € plnenie %
610 Mzdy, platy a ostatné vyrov. 94359 94354,73 100,00
620 Poistné a príspevky do poist. 33543 33529,06 99,96

Na mzdy bez ostatných osobných nákladov boli vynaložené nasledovné prostriedky:

Ročný plán v €Čerpanie k 31.12.16
Tarifný plat 85149,00 85146,99
Príplatky 921,00 918,86
Odmeny 8289,00 8288,88

S p o l u: 94359,00 94354,73



Ostatné osobné náklady
Rozpočet na vyplatenie OON na rok 2016 je stanovený na položke 637027 čiastkou 14081€. Za rok
2016 bolo na ostatné osobné náklady zúčtovaných 14.079,49€ a nimi je plnenie na 100%.
Dohody o vykonaní práce resp. o pracovnej činnosti sa využívajú na technické zabezpečenie kultúrnych podujatí.

637027 Odmeny z mimopr.pomeru 14081 14079,46 99,99

Zamestnanci a priemerná mzda

V roku 2016 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov s plným pracovným úväzkom 8,03. Priemerný  
evidenčný počet zamestnancov na kratší pracovný čas bol 3,36. 
Za rok 2016 bola priemerná mesačná hrubá mzda 693,95€.

Reprezentačné

Ročný rozpočet   430 €
Čerpanie k 31.12.2016 404,70 €

633016 Reprezentačné 430 404,70 94,12

Transfer na prevádzku

Čerpanie k 31.12.2016 187.376,45€

Tvorba a čerpanie Sociálneho fondu

Zostatok účtu k 1.1.2016 802,51 €
Základný prídel 798,31 €
Príjmy spolu 1 600,82 €

Príspevok na stravu 770,31 €
Darčekové poukazy 220,00 €
Výdavky spolu 990,31 €

Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2016 je 610,51€.



Stav pohľadávok k 31.12.2016
Kapitálové pohľadávky DK neeviduje
Bežné pohľadávky
č.fakt. dát.splat. odberateľ suma v €
Po lehote splatnosti 707,10

08.06.2011 Kijacová Petra 93,00
15.12.2015 SWAN plus,a.s. 380,00
16.11.2016 Kušnierová Gabriela 160,00
29.12.2016 HLADOHLAS Group 74,10

V lehote splatnosti 296,00
04.01.2017 Rodič.združ. pri MŠ 100,00
31.01.2017 Life is Perfect 77,25
31.01.2017 Cirkev adventistov s.d. 118,75

Spolu: 1003,10

Stav na účte 318 01 Pohľadávky k 31.12.2016 1 003,10 €
335 Pohľadávky voči zamestnancom 0,00 €

Pohľadávky s p o l u: 1 003,10 €

32101 Záväzky z dodáv.vzťahov k 31.12.2016 3 693,12 €
331 Záväzky voči zamestnancom 6 157,38 €
336 Záväzky-odvody do poisťovní 3 420,23 €
342 Záväzky-daň zo mzdy 699,20 €
379-Ostatné záväzky 434,10 €

Záväzky s p o l u: 14 404,03 €

V sledovanom  roku 2016 boli finančné prostriedky vynakladané hospodárne a účelne v zmysle schváleného
rozpočtu. Rozpočet bol plnený v príjmovej časti na 100,8% čiastkou 237.470,56€, vo výdajovej časti je 
plnenie na 99,9% sumou 424.847,01€. 
Rozhodujúce bežné príjmy Domu kultúry Sereď predstavujú z filmových predstavení v kine NOVA / 96.121€ / 
spolu s občerstvením bufetu NOVA / 32.528€ /. Ďalšia významná položka plynie z kultúrno-spoločenského
života v meste Sereď: divadlá, koncerty, podujatia v areáli amfiteátra / 57.027€ /.
Dnes už môžeme povedať, že digitalizácia kina spolu s modernizáciou interiéru je reálne splatená. Tento
stav súvisí s postupným zvyšovaním tržieb kina od roku 2013, kedy bola rekonštrukcia odštartovaná.
V roku 2016 v porovnaní s prvým rokom digitalizovaného kina bol nárast tržby o 118%, čomu zodpovedá
umiestnenie na 21.priečke v NÁVŠTEVNOSTI v poradovníku slovenských kín za rok 2016.

Sereď, 06.04.2017

Mgr. František Čaovjský
riaditeľ DK Sereď

Vypracovala: Ing. Eva Melegová

Závery k rozborom DK za rok 2016
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