Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 17.08.2020

Názov materiálu:

NÁVRH ZMENY ROZPOČTU MESTSKÉHO
STREDISKA MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2020

KULTÚRNEHO

Obsah materiálu:
- Dôvodová správa
Návrh uznesenia:

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča

A/ Zníženie bežných bežných príjmov - rozpočtová položka 312007 Transfery
z rozpočtu obce s kódom zdroja 41 o sumu 10.000,00€
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

B/ Zníženie bežných výdavkov - rozpočtová položka 637004 Všeobecné služby
s kódom zdroja 41 o sumu 10.000,00€
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Stanoviská komisií MsZ :

Spracovateľ:

Ing. Eva Fajmonová, ekonóm organizácie

Predkladateľ:

Mgr. art. Peter Sedláčik, riaditeľ organizácie

Dôvodová správa
Návrh na zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany (ďalej „MsKS“) na
rok 2020 sa predkladá na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva v súlade s § 14
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet MsKS na rok 2020 bol
schválený uznesením mestského zastupiteľstva č.162/2019 dňa 12.12.2019.

MsKS navrhuje nasledovné zmeny rozpočtu MsKS:

A/ Zníženie bežných príjmov - rozpočtová položka 312007 Transfery z rozpočtu
obce o sumu 10.000,00€
Na základe uznesenia MsZ č.55/2020 Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po
prerokovaní dňa 25.06.2020
A/ Navrhuje
prehodnotiť rozpočet MsKS na najbližšie rokovanie MsZ v súvislosti s tým, že 3
mesiace MsKS nevykonávalo žiadnu činnosť.
MsKS ako príspevková organizácia bola zriadená zriaďovateľom Mestom Piešťany
zriaďovacou listinou dňom 01.01.1994. Podľa zriaďovacej listiny predmetom činnosti
organizácie MsKS v hlavnej činnosti je okrem iného organizovanie
a spoluorganizovanie kultúrno - spoločenského života a spoločenskej zábavy pre
všetky vekové skupiny obyvateľstva, zabezpečovanie verejných kinematografických
predstavení.
Na základe opatrenia číslo: OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 „Opatrenie Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia“ Úrad
verejného zdravotníctva SR zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. To znamená, že na základe tohto
opatrenia sme boli nútení uzatvoriť prevádzku Kultúrno - spoločenské centrum
Fontána, ktorej súčasťou je aj kino Fontána. Tržby z prevádzky Kino Fontána sú
hlavných zdrojom napĺňania príjmov v hlavnej činnosti MsKS. Na základe rozhodnutia
Úradu verejného zdravotníctva SR sme mohli otvoriť prevádzku Kino Fontána dňa
01.06.2020. Mesačné tržby z predaja vstupného v kine ani z ďaleka nie sú vo výške
priemerných mesačných tržieb pred nútením zatvorením prevádzky. Priemerné
mesačné tržby pred mimoriadnou situáciou vzniknutou v súvislosti so šírením
COVID-19 boli za rok 2019 vo výške 10.300,00€ a za január – marec 2020 vo výške
11.600,00€. Skutočné tržby za mesiac jún 2020 boli vo výške 1.900,00€ a za mesiac
júl 2020 vo výške 2.600,00€. Z tržieb sa odvádza poplatok distribučným
spoločnostiam za filmy vo výške cca 55%. Priemerné mesačné výdavky na mzdy
zamestnancov a odvody do poisťovní a prevádzkovú réžiu sa pohybujú na úrovni cca
29.000,00€. To znamená, že mesačný bežný transfer poskytnutý zriaďovateľom vo
výške 25.000,00€ za mesiace apríl a máj 2020 sa v plnej výške použil na úhradu
výdavkov na mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní a prevádzkovú réžiu MsKS.
Po navrhovanom znížení bežných príjmov - rozpočtová položka 312007 Transfery
z rozpočtu obce o sumu 10.000,00€ bude bežný transfer od zriaďovateľa na obdobie
rok 2020 vo výške 350.000,00€.

B/ Zníženie bežných výdavkov - rozpočtová položka 637004 Všeobecné služby
o sumu 10.000,00€
Z dôvodu mimoriadnej situácie vzniknutej epidémiou v súvislosti so šírením COVID19 sme mali povinne uzatvorené všetky prevádzky MsKS, z toho dôvodu sa nekonali
žiadne kultúrne akcie preto navrhujeme znížiť vyššie uvedenú rozpočtovú položku
o honoráre za neuskutočnené kultúrne podujatia.
Po navrhovanom znížení bežných výdavkov - rozpočtová položka 637004 Všeobecné
služby o sumu 10.000,00€ bude rozpočtová položka 637004 Všeobecné služby na
obdobie rok 2020 vo výške 46.800,00€.

Po vyššie uvedených zmenách zostáva Rozpočet príjmov a výdavkov v hlavnej
činnosti MsKS vyrovnaný, tzn. príjmy sa rovnajú výdavkom.

Piešťany 05.08.2020
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