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DOVODOVÁ SPRÁVA:
Predkladaný materiál obsahuje správu o činnosti organizácie a výsledky
hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019.
STANOVISKO KOMISIÍ:
Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov
BERIE NA VEDOMIE:
Správu o činnosti organizácie a výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019, predložené
Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou MsK Handlová, bez výhrad.
ODPORÚČA MR prerokovať a MsZ schváliť:
- výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019,
- záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur zaúčtovať na účet 428
– Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

UZNESENIE MR 12. 05. 2020:
MR BERIE NA VEDOMIE:
Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mestská knižnica Handlová za rok 2019 predložené Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad.
MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ (všetci ZA):
výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019,
záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur zaúčtovať
na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

NÁVRH UZNESENIA MsZ
MsZ BERIE NA VEDOMIE:
Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Mestská knižnica Handlová za rok 2019 predložené Mgr. Danielou Mikulášovou, riaditeľkou príspevkovej organizácie, bez výhrad.
MsZ SCHVAĽUJE:
výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Handlová za rok 2019,
záporný výsledok hospodárenia z činnosti MsK Handlová vo výške 4 747,64 Eur zaúčtovať
na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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MESTSKÁ KNIŽNICA HANDLOVÁ
Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová
tel.: 046 / 547 54 49, 0907 991605
mail: kniznica.handlova@gmail.com web.handlova.sk/web/mk

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019

Názov organizácie:

Mestská knižnica Handlová

Zriaďovateľ:

Mesto Handlová

Forma hospodárenia:

Príspevková organizácia

Štatutárny orgán:

Mgr. Daniela Mikulášová, riaditeľka

OBSAH:

-

Činnosť organizácie v r. 2019
Stav pracovníkov
Čerpania transféru
Ekonomické výsledky
aktíva a pasíva
tvorba a použitie finančných fondov
záver

-

výsledky hospodárenia z hlavnej činnosti (príl č. 1):
bežné príjmy
bežné výdavky
použitie finančných fondov organizácie (príl č. 2)
stav pohľadávok organizácie (príl č. 3)

PRÍLOHY:

Handlová

04. 05. 2020

Vypracoval:

Mgr. Mikulášová Daniela, riaditeľka organizácie
Jančíková Doris, externá ekonómka
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1. Činnosť organizácie v r. 2019
Charakteristika činnosti organizácie
Mestská knižnica je príspevková organizácia mesta Handlová. Je súčasťou knižničného
systému SR. Činnosť knižnice sa vyvíjala v súlade so stanovenými hlavnými úlohami a
prioritami. Služby ako najdôležitejšia činnosť knižnice zahŕňali komplex činností od
poskytovania základných a špeciálnych knižničných služieb cez získavanie nových
čitateľov, budovanie a aktualizáciu knižničného fondu, automatizáciu knižničných
činností, elektronizáciu a internetizáciu až po organizovanie množstva podujatí pre
verejnosť s bezplatným vstupom. Využívali ich registrovaní používatelia i návštevníci
knižnice. Činnosť knižnice vychádzala z Plánu činnosti knižnice na rok 2019
a aktualizáciou plánu na jednotlivé mesiace, s dôrazom na priority, ktoré boli pre knižnicu
stanovené ako merateľné ukazovatele v Programovom rozpočte mesta.
Prehľad hlavných ukazovateľov knižničnej činnosti - porovnanie rokov
Prehľad hlavných ukazovateľov v MsK Handlová
UKAZOVATEĽ
MsK Handlová 2018 MsK Handlová 2019
Počet jednotiek knižničného fondu

48 996

48 538

Prírastok knižničného fondu v roku

677

394

Čitatelia registrovaní

1 786

2 054

Percento používateľov z počtu obyv.

10,6

12,17 %

Počet výpožičiek KJ

53 316

56 712

Návštevníci knižnice celkom

30 426

30 125

Tematické požiadavky

619

591

Počet aktivít KVČ(podujatia)

202

211

3 597

3 630

Návštevníci podujatí

Návštevníci internetu
3 217
2 664
V knižnici sa zaregistrovalo 2 054 čitateľov, čo predstavuje 12,17 % z celkového počtu
obyvateľov. Knižnicu navštívilo 30 125 návštevníkov. Vypožičaných bolo 56 712
knižničných jednotiek (každý obyvateľ mesta 3,4 kníh). Celkovo bolo vybavených 591
tematických požiadaviek na odborné témy. Elektronická databáza KF je budovaná
priebežne a je on line prístupná na internete. Čistý knižničný fond k 31.12.2019 tvorí 48
538 knižničných jednotiek. Celková hodnota knižničného fondu je: 129 530 €. V roku
2019 pribudlo do fondu kúpou 374 kníh a darom od čitateľov 20 kníh. Do knižnice
prichádzalo 45 titulov novín a časopisov. V roku 2019 sme sa uchádzali o finančnú
dotáciu z FPU MKSR na nákup kníh. Knižnica získala dotáciu vo výške 1 500 €, so
spolufinancovaním vo výške 5%. Vyúčtovanie projektu sa prelína do mája 2020.
MsK poskytovala ďalšie knižnično-informačné služby na báze informačných technológií:
bibliograficko-informačné služby, vyhľadávanie a objednávanie dokumentov,
medziknižničná služba, kopírovanie časti dokumentov, rezervovanie kníh, v knižnici je
neobmedzený a finančne nenáročný prístupu na internet pre všetkých čitateľov. Internet
navštívilo 2 664 návštevníkov. V priestoroch knižnice bolo uskutočnených 211
komorných podujatí pre všetky vekové kategórie, zapojili sme sa do mnohých
celoslovenských podujatí (Noc s Andersenom, Čitateľský maratón, Deň ľudovej
rozprávky, Les ukrytý v knihe, Vansovej Lomnička...) čitatelia sa v knižnici stretli na
besedách so spisovateľmi (Lauček, Gaherová) a zaujímavými ľuďmi (Orság, Jankejová,
Bahna, Pajpachová, Hertlík, Reisová). Knižnica je miestom stretávania sa detí,
študentov, seniorov. Úzko sme spolupracovali so všetkými ZŠ, SOŠ, ZUŠ, CVČ, s
mestskými organizáciami (Dom dôchodcov, Únia žien, Spolok karpatských Nemcov,
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Banícky spolok). Všetky podujatia ako aj celá činnosť knižnice je zaznamenaná
v denníku činnosti MsK za rok 2019.
2. Stav pracovníkov
Knižnično-informačné služby poskytovalo 5 odborných pracovníčok. Mestská časť
Morovno je riešené dohodou o vykonaní práce (1x týždenne/2hod.). Spracovanie
účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy je riešené externe na základe mandátnej
zmluvy.
3. ČERPANIE TRANSFÉRU:
MsK mala na činnosť v r. 2019 schválený rozpočet po úprave vo výške 96 987€
Poskytnutý bežný transfér bol použitý a čerpaný v súlade so schváleným rozpočtom.
Finančné prostriedky slúžili na vykrytie bežných výdavkov MsK Handlová. Všetky
výdavky súviseli zo zabezpečovaním plynulého chodu knižnice a pobočky v mestskej
časti Morovno.
Bežné výdavky: (príl. č. 1)
Výdavky na mzdy(61): čerpanie celkom 57.911,97 €. (94,78%)
mzdové náklady, príplatky a odmeny
Odvody do poisťovní: (62): čerpanie celkom 21.063,27 € (99,19%)
povinné zákonné poistenie, DDP,
Energie, materiál a služby (632, 633, 635, 636, 637, ): čerpanie celkom 23.083,15 €.
(99,72%)
-spotreba energií vo výške mesačných zálohových platieb (el. energia, voda, UK a TÚV),
telekomunikačné služby,
-doplňovanie knižného fondu, predplatné noviny a časopisy, spotreba materiálu kancelárske a čistiace potreby,
-ostatné služby (nájom za uzamykateľný priečinok, poštovné, ekonomické služby,
stravné, soc. fond, zabezpeč. zariadenie SPIN, služby BOZPO, PZS, SOZA, aktualizácia
AVG programu, dane, poplatky, aktualizácia knižničného softvéru. Plánované výdavky
boli na základe ročných zmlúv.
Bežné transfery (640): čerpanie celkom 148,81 €. (248,02%)
nemocenské
Výdavky spolu predstavujú: 102.207,20 € a sú rozpracované v tabuľkovej časti:
Bežné príjmy:
Príjmy tvorili:
-tržby za služby poskytované čitateľom knižnice na základe Knižničného a výpožičného
poriadku: zápisné, fotokópie, stratené knihy, sankčné poplatky: 2.728,64 €
-príspevky zo ŠR – FPU - Účelovo viazané financie na doplňovanie knižničného fondu
získané z úspešných projektov podaných na MK SR v roku 2019: 1.500,00 €
- príjmy z dobropisov a preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia: 438,71 €
- nevyčerpaný transfér k 31.12.2018: 2.128,61 €
- transfér z rozpočtu obce 2019: 96.987,00 €
- nevyčerpaný grant z MK SR k 31.12.2018 : 1.493,04 €
Príjmy spolu predstavujú: 105.276,00 €
Rozdiel príjmov a výdavkov: + 3.068,80 €
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ÚČTOVNÉ VÝSLEDKY k 31. 12. 2019
− bežný transfér, výnos vo výške výdavkov
− výnos z majetku zvereného do správy
− dary v hodnote (knihy, obrazy)
− vlastné príjmy
− Dotácia z MK SR (vo výške čerpania)
Výnosy spolu:
Náklady spolu:

96.538,27 €
12.573,00 €
125,56 €
2.723,24 €
2.501,58 €
114.461,65 €
119.209,29 €

Účtovný hospodársky výsledok:

- 4.747,64 €

Aktíva a pasíva
Aktíva organizácie: Stavby
Sam.hnut.veci a súbory HV
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Oprávky k stavbám
Oprávky k sam.hnut.veciam
Oprávky k drobnému HM
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
Výdavky budúcich období
Aktíva spolu:

1.021.374,01
41.361,60
86.126,80
2.117,50
- 124.128,84
- 26.152,00
- 86.126,80
126,23
483,55
2.942,57
1.074,59
917.199,21

Pasíva organizácie: Dodávatelia
Rezerva na dodávky a služby
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho poistenia
Daň zo závislej činnosti
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce
Zúčtovanie dotácie z MK SR
Príspevok na odbory
Výnosy budúcich období
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
Sociálny fond
Výsledok hospod. bežného účt. obdobia
Pasíva spolu:

0,00
0,00
5.263,48
3.856,77
1.167,34
77.270,14
491,46
60,17
837.879,47
- 4.279,68
237,70
- 4.747,64
917.199,21

4. Použitie finančných fondov organizácie
Tvorba a použitie finančných fondov je v tabuľkovej časti (príl . č.2)
MsK vedie Sociálny fond, ktorý tvorila a čerpala v zmysle Kolektívnej zmluvy.
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5. ZÁVER
1. Mestská knižnica Handlová dosiahla v roku 2019 záporný účtovný výsledok
hospodárenia vo výške 4.747,64 €. Na záporný výsledok mal predovšetkým vplyv
odchod zamestnankyne do dôchodku a s tým spojené náklady na odchodné
a odstupné zaúčtované v 12/2019 a uhradené v 01/2020. Záporný výsledok
hospodárenia navrhujeme zaúčtovať v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
2. Mestská knižnica Handlová v roku 2019 čerpala prostriedky v súlade so
schváleným rozpočtom. Nevyčerpaný transfér z prostriedkov rozpočtu obce
z roku 2019 vo výške 2.577,34 € sme použili na úhradu miezd za december 2019
v januári 2020 v zmysle ustanovenia §13 zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. v zmysle § 19 Opatrenia MF SR z 8.
Augusta 2007 č. MF/16786/2007.
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