Vyhodnotenie hospodárenia príspevkovej organizácie
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho –
Egressy Béni Városi Művelődési központ,
Hradná č. 1 Komárno
ROK 2019
Mestské kultúrne stredisko (MsKS):
Celkové výnosy k 31.12.2019
Celkové náklady k 31.12.2019
Hospodársky výsledok: strata

431 953,87 EUR
440 507,91 EUR
- 8554,04 EUR

V zmysle § 24 ods. 1) zákona č. 523/2004 Z.z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, v znení neskorších zmien od roku 2019 aj MsKS ako príspevková organizácia mesta
hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov.
Výsledok finančného hospodárenia za rok 2019
Celkové rozpočtové príjmy vrátane finančných operácií
Celkové rozpočtové výdavky
Výsledok finančného hospodárenia: prebytok

491 233,35 EUR
489 641,88 EUR
+ 1591,47 EUR

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.
Výsledok finančného hospodárenia ovplyvnili aj dodatočne získané dotácie jednak zo
štátneho rozpočtu, jednak z rozpočtu mesta ako aj z rozpočtu VÚC a zo zahraničia.
Na základe Zmluvy o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
č.zmluvy 140723 08U02, na obnovu strechy hlavnej budovy MsKS, Hradná č.1. poukázaný
kapitálový transfer v celkovej výške 105.000 eur, ktorý bol použitý na rekonštrukciu strechy
v celkovej hodnote 91 746,26 eura. Na spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej
náročnosti budovy MsKS“ uznesením 208/2019 bolo schválených 6692,- eur a použitých
4828,76€, zostatková hodnota 1863,24 € po vyúčtovaní preposlaná na účet Mesta Komárno.
Poslaním MsKS Komárno je vytvárať podmienky pre spoločensky hodnotné, tvorivé
kultúrne aktivity občanom regiónu, uspokojovať a podnecovať ich kultúrne záujmy,
sprostredkovať občanom umelecké hodnoty, aktívne sa podieľať na organizovaní kultúrnospoločenského života v spolupráci s ďalšími kultúrnymi a civilnými organizáciami a školami
regiónu. Okrem organizovania rôznych podujatí, zabezpečuje aj správu a údržbu kultúrneho
domu na Hradnej ul. č. l Komárno, prednej časti Dôstojníckeho pavilónu, kultúrneho domu
Kava.
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.

Za hodnotené obdobie sa konali aj také podujatia, z ktorých Mestské kultúrne stredisko
nemalo žiaden alebo len nízky príjem, ako napr. Jókaiho dni, Majstrovský kurz , Divadelný
tábor, klubové koncerty realizované pod názvom „ Kedvenceid másképp“ . V príjmoch na
položke tržby z vlastnej činnosti sú zahrnuté všetky príjmy z realizovaných podujatí
a programov .
V príjmoch z vlastnej činnosti sú zahrnuté príjmy za rôzne profesionálne umelecké
predstavenia, príjmy z amatérskych vystúpení súborov, ktoré boli založené Mestským
kultúrnym strediskom. MsKS Komárno sa ako kultúrna inštitúcia s právnou subjektivitou
úspešne zapojila do viacerých projektov o získanie finančných prostriedkov z NKA, VÚC,
MK SR. Celková výška účelovej prevádzkovej dotácie z cudzích zdrojov predstavovala
10213,24 eur, ktorá bola, okrem iného použitá na realizáciu na realizáciu Medzinárodného
majstrovského kurzu ako aj Letného divadelného tábora, program „Kedvenceid másképp“
a na tanečné súbori MsKS.
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.

Aktivita 5.2:

Podpora kultúrnych domov

Zámer aktivity:

Kultúrny život obyvateľov mesta a mestských častí

Zodpovednosť:

Mestské kultúrne stredisko v Komárne

Rozpočet aktivity:
Rozpočet

Schválený 2019

v EUR

255 000

Upravený 2019

Skutočnosť
k 31.12.2019

%

255 000

100

255 000

Ciele a výstupy:
Cieľ

Zvýšiť kultúrne aktivity obyvateľov mesta

Zabezpečiť možnosti organizovania
kultúrnych aktivít komunitným skupinám

Cieľová
hodnota v ro
ku 2019

Skutočnosť
k 31.12.2019

počet usporiadaných podujatí MsKS
celomestského charakteru za rok 2019

165

136

z toho počet zorganizovaných programov pre deti

35

38

celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí
za rok

30 000

30000

počet záujmových združení (krúžkov s činnosťou
umeleckého zamerania)

15

17

počet aktivít záujmových združení za rok

147

71

Merateľný ukazovateľ

Aktivitu predstavujú činnosti: Činnosť kultúrnych stredísk v meste a v mestských častiach (Kava), Dôstojníckeho pavilónu
zastrešuje Mestské kultúrne stredisko v Komárne

