Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 07.09.2021
so začiatkom o 16.30 hod. a ukončením o 17.20 hod.
Prítomní: Mgr. P. Karmažínová (PK), Bc. A. Dúbravec (AD), Ing. M. Fačkovcová (MF), Mgr.
Arch. R. Petrovič (RP), J. Valábek (JV), V. Gašparíková (VG), PhDr. Z. Macurová (ZM), Mgr. M.
Némethová (MN), Mgr. T. Karmažín (TK)
Hostia: D. Podhorová
1/ Otvorenie zasadnutia a privítanie členov
Zasadnutie komisie otvorila
Mgr. Karmažínová, ktorá privítala všetkých prítomných a
oboznámila ich s následným programom.
Komisia sociálna a kultúrna prijala
Uznesenie č. 9/2021
A. Schvaľuje
Program zasadnutia komisie:
1. Otvorenie zasadnutia a privítanie členov
2. Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2021
3. V. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 – Dom kultúry
4. Rôzne
Hlasovanie: prítomných:9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0
2/ Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2021
Mgr. F. Čavojský sa ospravedlnil zo zasadnutia komisie a poveril svoju kolegyňu p. Dominiku
Podhorovú, ktorá informovala členov komisie o informatívnej správe o hospodárení Domu kultúry za
I. polrok 2021. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 16.09.2021.
Rozpočet Domu kultúry na roky 2021-2023 schválilo MsZ v Seredi na svojom riadnom zasadnutí
dňa 10.12.2020 uznesením MsZ č. 279/2020. Príjmy boli rozpočtované čiastkou 256.200 € a výdavky
v sume 442.369 €. Rozpočet bol upravený zmenami schválenými MsZ. Po zmenách rozpočtu sú
príjmy rozpočtované sumou 164.375 € a výdavky sumou 350.544 €.
K 30.6.2021 boli v skutočnosti dosiahnuté príjmy DK vo výške 17.968,18 €. Táto čiastka
predstavuje plnenie rozpočtu na 10,90%. V I. polroku bolo odpremietaných 47 filmových
predstavení s počtom 1.428 divákov a tržbou 6.701,50 €. Oproti letným mesiacom 2020 prišlo vďaka
spusteniu distribúcie US filmov k výraznému zvýšeniu návštev, ale problémom stále nižších tržieb
ako pred covidom je, že veľká časť filmov je aj na webových portáloch filmových štúdií. Detské
ihrisko Mimoňovo v kine nebolo kvôli Covidu-19 prevádzkované vôbec. V mestskom amfiteátri sme
kino neprevádzkovali z dôvodu nedostatku filmových projekcií pre e - cinema. Programová štruktúra
kina bola v I. polroku 2021 doplnená o mimoriadne filmové predstavenia pre školy a organizácie
v počte 2 ks.
Výpožičná služba v knižnici je plnená na 26,90%. V knižnici sa organizovali exkurzie pre ZŠ a
MŠ taktiež výstavy kníh. Celková návštevnosť knižnice k 30.6.2021 predstavuje 2.118 návštevníkov.
V I. polroku sa nakúpilo do knižničného fondu 192 kníh, darom pribudlo 104 kníh a vyradených bolo
0 ks.
Príjmy Mestského múzea predstavuje čiastka 244,98 €, čo je plnenie na 12,90%. Celkový počet
návštevníkov za I. polrok je 442. Činnosť múzea bola v I. polroku bohatá na výstavy a rôzne
podujatia.

V múzeu sa uskutočnilo päť výstav a to "Dotyk s umením" prezenčná výstava prác žiakov zo ZUŠ
J.F. Kvetoňa v Seredi, výstava hodín a hodiniek z obdobia 19. a 20. storočia s názvom Tik Tak
a Seredská farebná paleta 2021 - výstava umeleckých diel 16 výtvarníkov zo Serede a okolia.
Výstavy exponátov: Exponáty z Manheimovej lekárne v Seredi, Drevená debna továrne "Franck"
v Seredi a Súbor časopisov ŽIVOT z 50. rokov 20. storočia. Konali sa rôzne prednášky, besedy,
vzdelávacie programy pre školy ako napr. "Dejiny mesta Sereď, hrad Šintava a expozície múzea".
V I. polroku sme neorganizovali žiadne divadlá, koncerty či iné kultúrne podujatia, vzhľadom na
pandemickú situáciu a s ňou spojené opatrenia.
Rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov DK v súhrne je za sledované obdobie k 30.06.2021
splnená na 36,05% čiastkou 126.364,06 €, čo je úmerné plnenie v porovnaní s časovým plánom. K
30.6.2021 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 10. Priemerný počet
zamestnancov pracujúcich na dohodu je 6. Za I. polrok 2021 bola priemerná mesačná hrubá mzda
816,54 €.
Závery k rozborom plnenia rozpočtu DK k 30.06.2021: Za sledované obdobie I. polroku 2021 boli
finančné prostriedky vynakladané hospodárne a účelne v zmysle schváleného rozpočtu. Rozpočet bol
plnený v príjmovej časti na 10,90% čiastkou 17.968,18 €, vo výdavkovej časti je plnenie na 36%
sumou 126.364,06 €.
3/ V. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 – Dom kultúry
Pani Dominika Podhorová informovala členov komisie o V. zmene rozpočtu mesta Sereď na rok
2021 - Dom kultúry. Materiál bude predmetom rokovania na MsZ v Seredi, dňa 16.09.2021.
Poukázala na zníženie bežných príjmov a výdavkov, ktoré sú reakciou na aktuálnu situáciu zrušenie spoločenských podujatí v snahe zabrániť šíreniu ochoreniu COVID-19.
Na základe predpokladu, že kino bude v prevádzke 6 mesiacov v roku a že jeho tržby klesli oproti
dobe pred covidom na 50 %, boli ponížené príjmy a výdavky z bufetu, predaja 3D okuliarov a
filmových predstavení. Taktiež sa na základe súčasnej situácie ruší potenciálny príjem 10.000 €
z predaja starých zariadení kina, keďže aktuálne nikto neinvestuje do vybavenia. Ostatné výdavkové
položky sú upravené podľa aktuálneho čerpania rozpočtu a plánovaných výdavkov, z ktorých
najväčšiu časť tvoria náklady na mzdy a odvody zamestnancov.
4/ Rôzne
- Ing. M. Fačkovcová informovala členov komisie o činnosti Farskej charity v meste Sereď
a zároveň poukázala na rozrastajúci sa problém „ žobrajúcich matiek s deťmi“ v meste Sereď.
- p. V. Gašparíková oboznámila členov komisie o prevádzkovaní PCR testovania na Poliklinike
v Seredi formou kloktacích testov, testov zo slín alebo výterom z hltanu a nosohltanu. Každý
obyvateľ, ktorý chce byť testovaný, sa musí zaregistrovať na testovanie prostredníctvom internetovej
stránky korona.gov.sk
Po prerokovaní všetkých bodov programu poďakovala predsedníčka komisie Mgr. Karmažínová
členom komisie za účasť na zasadnutí.

Mgr. P. Karmažínová
predseda komisie
Zapísala dňa 07.09.2021, Ing. Mária Mrnková

