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Dôvodová správa - Indoklás:

Riaditeľ príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno predkladá
hodnotenie výsledku hospodárenia za 1. polrok 2020 k 30.06.2020 na prerokovanie.
Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Komárno na rok 2020 bol schválený
uznesením č. 695/2020 na 15. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného
dňa 27. februára 2020 nasledovne: vlastné príjmy 153 660,- eur, bežné transfery z rozpočtu
mesta 250 000,- eur, príjmy spolu: 403 660,- eur a bežné výdavky 403 660,- eur.
Účtovný výsledok hospodárenia Mestského kultúrneho strediska (údaje o nákladoch
a výnosoch k 30.06.2020 v predloženom výkaze ziskov a strát) je negatívny, hospodárska
strata vo výške – 19626,46 eur z dôvodu vypadnutia vlastných programov, príjmov kvôli
nariadeniem s vírusom COVID 19., uzavretia budovy od 9.3.2020 do 31.5.2020. Počas tohto
obdobia sme 30.4.2020 odvysielali večerný galaprogram LEHÁR 150 v elektronickej forme.
V spolupráci s Jókaiho divadlom z Komárna a Divadlom Thália z Košíc sme organizovali
predstavenie: TRIANON 100 - spomienkové podujatie k výročiu Trianonskej dohody
uskutočnené 6. jún 2020 o 19:00 hod. vo veľkej sále MsKS Béni Egressyho pre prvých 100
osôb s online rezerváciou a pre širšiu verejnosť online Live Stream. Počas júna sme mali
ďalšie dve predstavenia pre deti a mládež uskutočnené 13.6.2020.
V januári bolo organizovaných 5 predstavení a 9 ostatných kultúrnych programov, vo
februári 4 predstavenia a 8 ostatných kultúrnych programov, z čoho najvýznamnejšie boli
novo-organizované -Novoročný koncert – Budapest Bár, dňa 1.1.2020 a vo februári
celodenný program KULT-TÁR-HÁZ /Kultúrházak éjjel – nappal/, Kultúrny dom vo dne v
noci, uskutočnené 15.2.2020, program otvorených dverí divadiel.
Za hodnotené obdobie môžeme konštatovať, že organizácia by vedela dosiahnuť
vytýčené ciele, ale od 9.3.2020 boli budovy uzatvorené kvôli štátnym opatreniam COVID 19.
Vedenie a zamestnanci MsKS realizovali počas koronakrízy obnovenie vonkajších a
vnútorných priestorov. Nakúpili sme materiál potrebný na realizáciu, ostatné služby sme
uskutočnili z vlastných síl. Vyčistili sme a dali do poriadku okolie hlavnej budovy. Počas júna
sme začali obnovu dolných priestorov. Máme v pláne realizáciu obnovy zrkadlovej sály.
Skutočné príjmy z vlastnej činnosti za I. polrok 2020 boli vo výške 32 789,29 eura,
plnenie rozpočtu 21,33%.V plnení sú započítané príjmy z prenájmu priestorov MsKS v
hodnote 11 687,29 eura, za dodanie služieb 21 102 eura.
V I. polroku 2020 boli celkové výdavky vynaložené na plnenie cieľov a poslania MsKS
vo výške 190870,65 eur, čo je čerpanie na 47,29 %.
Hospodársky a finančný výsledok je negatívne ovplyvnení krízou spôsobené
koronavírusom COVID 19. MsKS od marca do júna 2020 prišlo o príjmy cca. 40.000,- Eur.
Z týchto
dôvodov
sme
podali
žiadosť
o uvoľnenie
finančných
prostriedkov
z predchádzajúcich období.
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Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Mestsky úrad – Návrh MsÚ
Upozorňuje na dodržiavanie zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tiež
upozorňuje dodržiavať Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Komárno platné
od 01.01.2020.t.j.príspevková organizácia je povinná dosahovať príjmy určené svojím
rozpočtom a výdavky rozpočtu môže čerpať len do výšky skutočne dosiahnutých príjmov
bežného roka.
Úrad doporučuje prijať riaditeľovi PO také opatrenia, ktoré vedú k odstráneniu súčasného
negatívneho stavu, doporučuje zabezpečiť, aby bola strata do konca roka rozpočtového roka
vyrovnaná
Mestský úrad – doporučuje schváliť návrh uznesenia

Finančná komisia zo dňa xx.09.2020:
Hlasovanie: 8-0-0

Rada zo dňa 09.09.2020:
Hlasovanie: 6-0-0
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Návrh uznesenia – Határozati javaslat:

Návrh na uznesenie

k hodnoteniu výsledku hospodárenia k 30.06.2020 príspevkovej organizácie
Mestské kultúrne stredisko, Hradná 1, 945 01 Komárno, IČO: 00059994
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
1. výsledok rozpočtového hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské kultúrne
stredisko Komárno k 30.06.2020 nasledovne:
-

príjmy:
183 821,25 eur
výdavky:
190 870,65 eur
rozdiel výsledku rozpočtového hospodárenia vo výške: - 7049,40 eur

2. výsledok hospodárenia, porovnaním nákladov a výnosov príspevkovej organizácie
Mestské kultúrne stredisko k 30.06.2020 nasledovne:
-

náklady:
výnosy:
výsledok hospodárenia:

(finančné výkazy k
uznesenia)

214 733,69 eur
195 107,23 eur
- 19 626,46 eur

hodnoteniu výsledku hospodárenia k 30.06.2020 tvoria prílohu
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