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Dôvodová správa:
Mgr. Art. Róbert Lakatos riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Béni Egressy - Egressy
Béni Városi Művelődési központ predkladá ročnú správu, vyhodnotenie výsledku
hospodárenia a činnosti tejto organizácie.
Zhodnotenie činnosti, rozbor rozpočtového hospodárenia, výsledok hospodárenia, majetková
bilancia je súčasťou materiálu.
Rozbor rozpočtového hospodárenia za rok 2019, príjmov a výdavkov je prílohou
materiálu.
Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Komárno na rok 2019 bol schválený
uznesením č. 50/2019 na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa
31. januára 2019 nasledovne: vlastné príjmy 126 545,- eur, bežné transfery z rozpočtu
mesta 255.000,- eur, príjmy spolu: 381 545,- eur a bežné výdavky 381 545,- eur.
Skutočné príjmy z vlastnej činnosti za rok 2019 boli vo výške 119738,58 eura, plnenie
rozpočtu 94,64%, v ktorom sú započítané príjmy z prenájmu priestorov MsKS v hodnote
42720,68 eura, za dodanie služieb 73149,90 eura, a z kultúrnych poukazov na rok 2019
v hodnote 3868,- eura.
V roku 2019 boli celkové výdavky vynaložené na plnenie cieľov a poslania MsKS vo
výške 391203,62 eur, čo je čerpanie na 96,96 %, t.j. úmerne k príjmom sledovaného
obdobia.
Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa je prílohou materiálu.
Hospodársky výsledok vo výške -8554,04 EUR by bola vysporiadaná z rezervného
fondu vo výške -1858,22 Eur v súlade §25 zákona 523/2004 Z.z. a z kladného
hospodárskeho výsledku z hlavnej činnosti vo výške -6695,82 Eur, v súlade s §19 ods. 3.
písm. c) Zásad nakladania s finančnými prostriedkami mesta Komárno.
Z finančného hľadiska hospodárenia bol prebytok vo výške + 1591,47 EUR.
Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Finančná kontrola:
Finančná komisia (hlasovanie):

5–0–0

Rada (hlasovanie):

6–0–0

Pozmeňujúci návrh komisie/ A bizottság módosító javaslata

Pozmeňujúci návrh rady / A tanács módosító javaslata

Návrh uznesenia - Határozati javaslat:
Mestsky úrad – Návrh MsÚ:
Odporúča schváliť návrh na uznesenie
Výsledok hospodárenia (rozdiel nákladov a výnosov) bude preúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a rezervný fond bude použitý na
vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia vo výške 1 858,22 eur.
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Návrh na uznesenie
k hodnoteniu výsledku hospodárenia za rok 2018 príspevkovej organizácie
Mestské kultúrne stredisko, Hradná 1 945 01 Komárno, IČO: 00059994
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
vyhodnotenie hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho
strediska za rok 2019, výsledok rozpočtového hospodárenia a výsledok hospodárenia
ako rozdiel nákladov a výnosov za rok 2019
B/ schvaľuje
1. správu o vyhodnotení hospodárenia a činnosti
kultúrne stredisko za rok 2019

príspevkovej organizácie Mestské

2. rozpočtové hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko za rok
2019 vo výške 1 591,47 eur v členení
- rozpočtové príjmy
- rozpočtové výdavky
rozdiel príjmov a výdavkov

491 233,35 eur
489 641,88 eur
1 591,47 eur

3. výsledok hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov príspevkovej organizácie
Mestské kultúrne stredisko za rok 2019, strata vo výške 8 554,04 eur
výnosy
náklady
výsledok hospodárenia

440 507,91 eur
431 953,87 eur
- 8 554,04 eur

4. použitie rezervného fondu vo výške 1 858,22 eur na vysporiadanie časti záporného
výsledku hospodárenia
(riadna účtovná závierka príspevkovej organizácie k 31.12.2019 tvorí prílohu
uznesenia)
C/ žiada
Mgr. Art. Róberta Lakatosa, riaditeľa príspevkovej organizácie
zabezpečiť zúčtovanie záporného výsledku hospodárenia, strata vo výške 8 554,04 eur, na
účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a zaúčtovať použitie
rezervného fondu vo výške 1 858,22 eur na vysporiadanie časti záporného výsledku
hospodárenia
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