
Nám.  Ľ.  Štúra 2357/2,  955 01 Topoľčany

Príjmy

P.č.
Funč. 

kl.

Kat. 

EK
Názov

Skutočnosť k 

31.12.2018
 %

Rozpočet 

na r. 2018

Rozpočet 

na r. 2018 

po zmene 

č.1

Rozpočet 

na r. 2018 

po zmene 

č.2

1-bežný rozpočet

1 08.2.0 210 Príjmy z vlastníctva 147 271,95 107 137 050 137 050 137 050

2 08.2.0 220 Poplatky a platby z predaja a služieb 246 957,85 127 206 970 213 538 193 902

3 08.2.0 290 Ostatné príjmy 4 312,97 108 0 3 449 3 987

4 08.2.0 310 Transfery v rámci verejnej správy 324 588,00 100 330 550 325 950 325 950

1-bežný rozpočet 723 130,77 109 674 570 679 987 660 889

3-finančné operácie

5 08.2.0 450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 59 585,86 100 0 0 59 586

6 08.2.0 450 Iné príjmové finančné operácie 4 220,00 0 0 0

3-finančné operácie 63 805,86 107 0 0 59 586

Spolu 786 936,63 109 674 570 679 987 720 475

Výdavky

P.č.
Funč. 

kl.

Kat. 

EK
Názov

Skutočnosť k 

31.12.2018
 %

Rozpočet 

na r. 2018

Rozpočet 

na r. 2018 

po zmene 

č.1

Rozpočet 

na r. 2018 

po zmene 

č.2

1-bežný rozpočet

7 08.2.0 610 Mzdy a platy 199 722,43 100 199 730 199 730 199 730

8 08.2.0 620 Poistné a príspevky do poisťovní 71 293,26 99 72 290 72 290 72 290

9 08.2.0 630 Cestovné náhrady 371,46 106 350 350 350

10 08.2.0 630 Energie, voda a komunikácie 85 639,75 86 96 340 96 340 99 340

11 08.2.0 630 Materiál 26 532,68 96 20 540 21 301 27 646

12 08.2.0 630 Dopravné 2 247,09 76 2 950 3 250 2 950

13 08.2.0 630 Rutinná a štandardná údržba 45 113,75 112 27 600 28 816 40 321

14 08.2.0 630 Nájomné za nájom objektov a priest. 828,40 193 0 0 430

15 08.2.0 630 Služby 286 328,39 104 252 140 255 280 274 788

16 08.2.0 640 Transfery jednotlivcom a nezisk. PO 1 811,16 69 2 630 2 630 2 630

1-bežný rozpočet 719 888,37 100 674 570 679 987 720 475

2-kapitálový rozpočet 0

17 08.2.0 710 Nákup strojov, prístrojov, zariadení 0,00 0 0 0

2-kapitálový rozpočet 0,00 0 0 0

3-finančné operácie 0

18 08.2.0 810 Ostatné výdavkové finančné operácie 4 220,00 0 0 0

3-finančné operácie 4 220,00 0 0 0

Spolu 724 108,37 101 674 570 679 987 720 475

V Topoľčanoch, 15.4.2019

Schválila: PhDr. Katarína Baculáková

                    riaditeľka

MESTSKÉ  KULTÚRNE  STREDISKO TOPOĽČANY   

Plnenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Topoľčany k 31.12.2018
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                                     MMEESSTTSSKKÉÉ    KKUULLTTÚÚRRNNEE    SSTTRREEDDIISSKKOO    TTOOPPOOĽĽČČAANNYY        

                                      NNáámm..    ĽĽ..    ŠŠttúúrraa  22335577//22,,    995555  0011  TTooppooľľččaannyy      
  __________________________________________________________________________    

  
 

    

ÚÚddaajjee  oo  hhoossppooddáárreenníí    

MMeessttsskkééhhoo  kkuullttúúrrnneehhoo  ssttrreeddiisskkaa  TTooppooľľččaannyy  kk  3311..  1122..  22001188  
            

       Výsledok hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Topoľčany (ďalej len „MsKS“) 

k 31. 12. 2018 pred zdanením predstavoval zisk vo výške 2 257,92 €, po zdanení bola 

dosiahnutá strata vo výške - 4 778,81 €. V zmysle zákona č.523/2004 Z. z.                                   

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 

dosiahnutá strata v príspevkovej organizácii vysporiada prostriedkami na rezervnom fonde. 

Po vysporiadaní straty bude výška rezervného fondu predstavovať sumu 5 355,33 €.                           

Celkové náklady boli dosiahnuté vo výške 818 664,61 €  a výnosy vo výške 813 885,80 €. 

Podrobnejšie informácie o nákladoch a výnosoch sú uvedené v poznámkach k účtovnej 

závierke zverejnenej v registri účtovných závierok.  

Príspevková organizácia spĺňa podmienku podľa § 21 ods. 2 zákona č.523/2004 Z. z.               

a to menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami. Dosiahnuté percento 

uvedeného podielu za rok 2018 je 47,47%.  

 

      MsKS je ako príspevková organizácia zapojená na programový rozpočet Mesta 

Topoľčany, svojho zriaďovateľa, príspevkom v programe č. 13 – Kultúra, oddych a rekreácia, 

podprogram č. 2 - Kultúrne služby mesta.  V zmysle zákona č. 310/2016 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2018 MsKS zostavilo rozpočet príjmov 

a výdavkov za účelom zosúladenia procesu zostavovania rozpočtov s mestom a nim 

zriadenými rozpočtovými organizáciami. Do roku 2017 bol zostavovaný rozpočet nákladov 

a výnosov. 

 

    Rozpočet MsKS na rok 2018 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Topoľčanoch                  

dňa 13. 12. 2017 ako vyrovnaný, t. j. výdavky sa rovnali príjmom a spracovaný na úrovni 

„kategórie“. Podrobný rozpis rozpočtu na „podpoložky“ spracovávalo MsKS interne. 

V priebehu roka boli schválené 3 zmeny rozpočtu:  

1. zmena schválená MsZ dňa 27. 6. 2018, uzn. č. 646/26/2018, rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

2. zmena schválená MsZ dňa 19. 9. 2018, uzn. č. 684/27/2018, rozpočtové opatrenie č. 2/2018 

3. zmena schválená MsZ dňa 14.12.2018, uzn. č. 24/2/2018, rozpočtové opatrenie č. 3/2018 

Uznesením MsZ v rámci 3. zmeny rozpočtu bolo schválené prekročenie rozpočtu výdavkov 

vo výške prekročenia plnenia rozpočtu príjmov, rozpočtové opatrenie č. 3 je interný rozpis na 

jednotlivé podpoložky.  

 

 

     Plnenie rozpočtu spolu s úpravou rozpočtu sú uvedené v tabuľkovej časti – príloha č. 1, ku 

ktorej je v nasledujúcej časti uvedený príslušný komentár. 
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Komentár k plneniu príjmov a výdavkov  - podľa tabuľkovej časti – príloha č.1: 

Príjmy 

       riadok 1 

- EK 210 – Príjmy z vlastníctva 147 271,95 € (107%) – predstavovali vlastné príjmy za 

prenájom priestorov v spravovaných budovách: Spoločenský dom, Dom kultúry, Domy 

kultúry v Malých a Veľkých Bedzanoch a to prenájom dlhodobého charakteru na 

kancelárske, obchodné, reštauračné a bankové priestory a prenájom príležitostný (plesy, 

stužkové, školenia a pod.). Vyššie príjmy ako bolo uvažované boli zaznamenané hlavne 

u príležitostného prenájmu. 

 

       riadok 2 

- EK 220 – Poplatky a platby z predaja služieb 246 957,85 € (127%) – predstavovali 

vlastné príjmy MsKS za poskytované kultúrne podujatia, kinové predstavenia, za reklamu 

na objektoch, rozhlas, kurzy a ostatné. V rámci 1. zmeny rozpočtu sa zvýšili príjmy za 

predstavenia v kine, ktoré boli pri zostavovaní rozpočtu navrhované nižšie z dôvodu 

opatrnosti. V schválenom rozpočte bolo uvažované s tržbami za koncert Lucie Bílej, 

ktorý bol zrušený a za divadelné predstavenia Radošinského naivného divadla, ktoré boli 

presunuté na mesiac január 2019 a z toho dôvodu bolo v rámci 2. zmeny rozpočtu 

schválené zníženie príjmov. V skutočnosti bolo dosiahnuté vyššie plnenie príjmov a to 

v dôsledku zvýšenia dopytu na kultúrne podujatia, kedy v priebehu posledného štvrťroka, 

boli takmer všetky kultúrne podujatia vypredané. Nad rámec plánu bol uskutočnený 

koncert Fragille a v mesiaci december sa začal predpredaj vstupeniek na predstavenia 

v roku 2019 – Radošinské naivné divadlo (namiesto plánovaných 3 predstavení sa 

uskutočnilo 5). Prehľad uskutočnených kultúrnych podujatí je v prílohe č. 2 a prehľad 

tržieb a návštevnosti kina je v prílohe č.3. 

 

       riadok 3 

- EK 290 – Ostatné príjmy 4 312,97 € (108%) – na tejto položke sa triedili príjmy 

z dobropisov, z náhrad z poistného plnenia (rozbité vitríny), refundácie (energie 

nájomníci) a vratky (sociálna poisťovňa – poistné), ktoré boli v rámci 1. zmeny rozpočtu 

upravené podľa dosiahnutej skutočnosti. V 2. zmene rozpočtu bolo schválené zvýšenie 

z dôvodu príjmov - preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia. V priebehu 2. 

polroka bola prijatá ďalšia náhrada z poistného plnenia za rozbitú vitrínu.  

 

       riadok 4 

- EK 310 – Transfery v rámci verejnej správy 324 588 € (100%) – v tejto kategórii sa 

triedili:      

                     a) transfery zo štátneho rozpočtu 8 888 € (87%) – dotácia na kultúrne 

poukazy poskytovaná za účelom sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom základných 

škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných 

škôl prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov. Čerpanie dotácie záviselo od 

záujmu o podujatia zo strany školských inštitúcií, čo bolo nižšie ako v predchádzajúcom 

období. 

                    b) transfery z rozpočtu obce 314 500 € (100%) – príspevok zriaďovateľa bol 

v rámci 1. zmeny rozpočtu znížený o 5 300 € za účelom zaradenia tejto čiastky do 

kapitálových výdavkov zriaďovateľa na nákup klimatizácie do administratívnych 

priestorov Spoločenského domu. Do príspevku zriaďovateľa bol zahrnutý aj príspevok 

participatívneho rozpočtu (zapojenie občanov do rozhodovacieho procesu prerozdelenia 
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finančných prostriedkov v roku 2018) na zriadenie detského kútika počas predstavení 

organizovaných MsKS Topoľčany.  

                   d) transfery z rozpočtu vyššieho územného celku 1 200 € (100%) – dotácia 

z Nitrianskeho vyššieho územného celku na materiálové zabezpečenie a propagáciu 

premiéry inscenácie „Relatívne relatívny poriadok“  divadelného súboru SemTam.  

 

riadky 5-6  

- EK 450 – prostriedky z predchádzajúcich rokov a iné finančné operácie 64 035,86 € 

(107%) – predstavovali zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré sa 

prostredníctvom finančných operácií zapojili do príjmov a prijaté zábezpeky. Zostatok 

prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol do príjmov zapojený vo výške 59 585,86 €. 

Tieto finančné prostriedky boli v mesiaci január použité na úhradu miezd a odvodov               

do poisťovní (MsKS nevytvára depozit) a taktiež na úhradu faktúr z r. 2017.                  

V rámci 2. zmeny rozpočtu bolo schválené zvýšenie podľa dosiahnutej skutočnosti. 

Zvyšok tvoria prijaté a prepadnuté zábezpeky. 

 

 

Výdavky 

       riadok 7-8 

- EK 610 – Mzdy a platy 199 722,43 € (100%),  EK 620 – Poistné a príspevky do 

poisťovní  71 293,26 € (99%)  

        –  rozpočet nebol upravovaný a čerpanie výdavkov bolo v súlade s plánovaným 

rozpočtom.  

        

       riadok 9 

- EK 630 – Cestovné náhrady 371,46 € (106%) – prevažná časť výdavkov súvisiacich 

s pracovnými cestami zamestnancov bola vynaložená na semináre organizované 

regionálnym vzdelávacím centrom Nitra, ďalšie služobné cesty boli uskutočnené na 

konferencie Združenia prevádzkovateľov kín, Asociácie kultúrnych inštitúcii 

a prevádzkovateľa softvéru na účtovníctvo, mzdy a personalistiku, administratívu 

a evidenciu majetku. Vyššie čerpanie bolo z dôvodu potreby zabezpečenia školení 

zamestnancov, ktoré vyvstali z legislatívnych zmien v priebehu 2. polroka.  

 

       riadok 10 

- EK 630 – Energie, voda a komunikácie 85 639,75 € (86%) – skutočné výdavky na 

energie (elektrická energia, teplo, voda a plyn) boli vyššie, ale vzhľadom k postupom 

účtovania boli výdavky upravované (znižované) o fakturované čiastky nájomníkom za 

ich spotrebu energií. Táto časť výdavkov sa z uvedeného dôvodu ťažšie odhaduje a výška 

je stanovená podľa vývoja v predchádzajúcom období. Podľa vývoja v priebehu 1. 

polroka bol rozpočet zvýšený o 3 000 € na elektrickú energiu (v porovnaní s minulým 

rokom sa zvýšila cena), avšak skutočnosť bola nižšia ako bolo uvažované. Ďalšie 

výdavky predstavovali poštové služby, internet a telekomunikačné služby. 

 

      riadok 11 

- EK 630 – Materiál 26 532,68 € (96%) 

- interiérové vybavenie (6 622,35 €) – jednalo sa o vybavenie do detského kútika 

(laminátová podlaha, dvere, vertikálne žalúzie), vybavenie do učebne (vertikálne žalúzie, 

rohož), koberec pri vchodových dverách do Domu kultúry, sedacia súprava a kancelárske 

kreslá do administratívnej časti a pred kinosálu v Spoločenskom dome, interiérové dvere 

na 2. poschodí Spoločenského domu. 
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- výpočtová technika (1 791,50 €) - výdavky zahŕňali nákup tlačiarne na predaj 

vstupeniek, notebook do kabíny premietača s využitím na udržiavanie webovej stránky 

a zverejňovanie dokumentov a neplánovanú výmenu hardvérdisku, počítača pre 

administrátora; 

- telekomunikačná technika (69,50 €) – zakúpená bola kamera do pokladne kina a držiak 

na mikrofón, 

- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (3 192,20 €) – jednalo sa o výmenu USB 

HUB dosky (Doremi) v premietacej technike kina z dôvodu poruchovosti, ďalej bola 

zakúpená mobilná klimatizácia a dataprojektor do učebne, výrobník horúcej vody, 

ozvučovacia technika – duálny transformátor a chladničky do Domu kultúry; 

- všeobecný materiál (12 431,72 €) – výdavky predstavovali čistiace a hygienické 

prostriedky, kancelárske potreby, tonery, materiál na kultúrne podujatia, kvetinovú 

výzdobu do Domu kultúry (úhrada faktúry z decembra 2017), údržbársky materiál, 

svetelná vianočná výzdoba v Dome kultúry, obrusy, kostýmy a kulisy pre divadlo               

SEM-TAM  a podobne.  

Okrem toho boli vynaložené reprezentačné výdavky na občerstvenie pri niektorých 

kultúrnych podujatiach, výdavky na zakúpenie softvéru do notebooku a poplatok za 

prístup na stránky verejnej správy a nákup pracovných odevov a pomôcok v celkovej 

výške 2 425,41 €. V rámci zmien rozpočtu boli schválené zvýšenia výdavkov na 

zakúpenie nového počítača pre administrátora, ktorý už kapacitne nezodpovedal 

požiadavkám a na zariadenie detského kútika. Ďalšie zvýšenie predstavovalo nákup 

materiálu na údržbu budov.   

 

       riadok 12 

- EK 630 – Dopravné 2 247,09 € (76%) – vyššie výdavky boli potrebné na plánovanú 

opravu služobného auta, ale aj neplánovanú opravu – spadnuté okno na dverách auta. 

Ostatné výdavky predstavovali nákup pohonných hmôt, poistenie a diaľničná známka. 

Vzhľadom k veku služobného vozidla (rok výroby 2002) bolo v rozpočte uvažované 

s väčšími opravami, ktoré však neboli potrebné v očakávanom rozsahu.   

 

       riadok 13 

- EK 630 – Rutinná a štandardná údržba 45 113,75 € (112%)  

-  údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (15 104,19 €) – jednalo sa 

o servis kinotechniky vrátane výmeny lampy, výmena granulátu do umývačky 3D 

okuliarov, oprava hlásiča požiaru, výmena akumulátorov hlásiča požiaru a výmena GSM 

brány k výťahu, servis vzduchotechniky kabíny premietača; 

- údržba telekomunikačnej, výpočtovej techniky a softvéru (2 070,00 €)- výdavky boli 

vynaložené na opravu rozhlasu v mestských častiach Malé a Veľké Bedzany, aktualizáciu 

a údržbu softvéru, opravu tlačiarne; 

- údržba budov, objektov (27 939,56 €) - v rámci údržby budov v priebehu roka boli 

zrealizované:  

- Spoločenský dom – oprava strechy, servis vzduchotechniky, oprava stropu vrátane 

výmeny svietidiel v detskom kútiku a výmena svietidiel a oprava elektroinštalácie 

v administratívnej časti, oprava schodov – bočný vchod, obloženie radiátorov – detský 

kútik, oprava kazetového stropu na prízemí a 1. poschodí.  

- Dom kultúry: oprava strechy, oprava okapových plechov a servis vzduchotechniky, 

výmena vodovodných batérií v sociálnych zariadeniach,  

- Dom kultúry Veľké Bedzany – výmena toalety - 4 ks, oprava plynových kachiel,  

- Dom kultúry Malé Bedzany - oprava omietok.  
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riadok 14 

- EK 630 – Nájomné - 828,40 € (193%) – výdavky boli vynaložené na prenájom 

parkoviska pred domom kultúry počas Petro-Pavlovského jarmoku, kde boli umiestnené 

stánky na občerstvenie. V rámci 2. zmeny rozpočtu bola schválená úprava podľa 

dosiahnutej skutočnosti. V mesiaci november bolo potrebné zapožičať baletizol na 

kultúrne podujatie „Noc divadiel“, čo malo za následok vyššie čerpanie výdavkov.  

 

       riadok 15 

- EK 630 – Služby - 286 328,39 € (104%) – jednalo sa o výdavky: 

- honoráre a služby súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí – 145 682,96 €, 

- bezpečnostná a zdravotná služba – 3 070,03 €, 

- odvod za filmové predstavenia vo výške 60% prijatých tržieb – 74 076,97 €, 

- odvody a poplatky SOZA, LITA  a SLOVGRAM – 7 303,05 €, 

- revízie – 9 304,45 €, 

- odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - 6 648,99 €, 

- stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu – 11 245,57 €, 

- čistiareň – 2 044,10 €, 

- propagácia, reklama a inzercia – 1 157,08 €, 

- školenia – 1 046,00 €, 

- daň z príjmu – 10 503,17 €, 

- poplatky banke, za komunálny odpad, výdavky na deratizáciu, čistenie kanalizácie, 

webovú stránku, služba BOZP a GDPR, prevádzkové náklady na budovu bývalého 

Červeného kríža, poistenie majetku a podobne – 14 246,02 €. 

 Zvýšenie rozpočtu bolo schválené z dôvodu doplnenia neplánovaných služieb ako je 

zabezpečenie GDPR (požiadavky vyplývajúce z legislatívy o ochrane osobných údajov), 

dodatočné revízie ťahov na tribúne, ďalej z dôvodu zvýšenia cien obstarávaných služieb – 

strážna služba počas kultúrnych podujatí, služba BOZP a v neposlednom rade sa výrazne 

zvýšili honoráre umelcom. Vyššie výdavky boli vynaložené v oblasti zabezpečenia 

osvetlenia počas kultúrnych podujatí dodávateľskou cestou, nakoľko svetelné vybavenie 

v Spoločenskom dome už nezodpovedalo technickým požiadavkám účinkujúcich. 

V priebehu 2. polroka bolo osvetlenie zakúpené zriaďovateľom. Vyššie čerpanie výdavkov 

v porovnaní s rozpočtom súvisí so schválením prekročenia rozpočtu výdavkov vo výške 

prekročenia plnenia rozpočtu príjmov – uznesenie MsZ zo dňa 14.12.2018.  

  

       riadok 16 

- EK 640 – Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám 1 811,16 € (69%)  - 

čerpané výdavky predstavovali nemocenské dávky, odchodné a členské príspevky 

(Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra a Združenie prevádzkovateľov kín). 

Úprava rozpočtu nebola navrhovaná. Nevyčerpané prostriedky predstavujú plánované 

odchodné pre ďalšieho zamestnanca, ktorý dosiahol dôchodkový vek.   

      

       riadok 18 

- EK 810 – Ostatné výdavkové finančné operácie 4 220 € – jednalo sa o vrátené 

zábezpeky a tieto prostriedky sa nerozpočtujú. 

 

 

V Topoľčanoch, 6. 4. 2018                                           PhDr. Katarína Baculáková 

                                                                                                    riaditeľka 
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                                                                                                                                    Príloha č.1 

Plnenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Topoľčany k 31.12.2018  

Príjmy        

P.č. 
Funč. 

kl. 
Kat. 
EK 

Názov 
Skutočnosť k 

31.12.2018 
 % 

Rozpočet 
na r. 
2018 

Rozpočet 
na r. 2018 
po zmene 

č.1 

Rozpočet 
na r. 2018 
po zmene 

č.2 

      1-bežný rozpočet           

1 08.2.0 210 Príjmy z vlastníctva 147 271,95 107 137 050 137 050 137 050 

2 08.2.0 220 
Poplatky a platby z predaja a 
služieb 246 957,85 127 206 970 213 538 193 902 

3 08.2.0 290 Ostatné príjmy 4 312,97 108 0 3 449 3 987 

4 08.2.0 310 Transfery v rámci verejnej správy 324 588,00 100 330 550 325 950 325 950 

      1-bežný rozpočet 723 130,77 109 674 570 679 987 660 889 

      3-finančné operácie           

5 08.2.0 450 
Prostriedky z predchádzajúcich 
rokov 59 585,86 100 0 0 59 586 

6 08.2.0 450 Iné príjmové finančné operácie 4 220,00   0 0 0 

      3-finančné operácie 63 805,86 107 0 0 59 586 

Spolu     786 936,63 109 674 570 679 987 720 475 

                  

Výdavky       

P.č. 
Funč. 

kl. 
Kat. 
EK 

Názov 
Skutočnosť k 

31.12.2018 
 % 

Rozpočet 
na r. 
2018 

Rozpočet 
na r. 2018 
po zmene 

č.1 

Rozpočet 
na r. 2018 
po zmene 

č.2 

      1-bežný rozpočet           

7 08.2.0 610 Mzdy a platy 199 722,43 100 199 730 199 730 199 730 

8 08.2.0 620 Poistné a príspevky do poisťovní 71 293,26 99 72 290 72 290 72 290 

9 08.2.0 630 Cestovné náhrady 371,46 106 350 350 350 

10 08.2.0 630 Energie, voda a komunikácie 85 639,75 86 96 340 96 340 99 340 

11 08.2.0 630 Materiál 26 532,68 96 20 540 21 301 27 646 

12 08.2.0 630 Dopravné 2 247,09 76 2 950 3 250 2 950 

13 08.2.0 630 Rutinná a štandardná údržba 45 113,75 112 27 600 28 816 40 321 

14 08.2.0 
630 

Nájomné za nájom objektov a 
priest. 828,40 193 0 0 430 

15 08.2.0 630 Služby 286 328,39 104 252 140 255 280 274 788 

16 08.2.0 640 Transfery jednotlivcom a nezisk. PO 1 811,16 69 2 630 2 630 2 630 

      1-bežný rozpočet 719 888,37 100 674 570 679 987 720 475 

      2-kapitálový rozpočet         0 

17 08.2.0 710 Nákup strojov, prístrojov, zariadení 0,00   0 0 0 

      2-kapitálový rozpočet 0,00   0 0 0 

      3-finančné operácie         0 

18 08.2.0 
810 

Ostatné výdavkové finančné 
operácie 4 220,00   0 0 0 

      3-finančné operácie 4 220,00   0 0 0 

Spolu     724 108,37 101 674 570 679 987 720 475 
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Príloha č.2 

Kultúrne podujatia k 31.12.2018 

Kultúrne podujatia so vstupným  Kultúrne podujatia bez vstupného 

Reprezentačný ples  Detská fašiangová bavenica    11.2. 

Spoločenské stretnutie  "Osamelý"  11x  Fašiangy    13.2. 

Prednáška Pavel hiRAx Baričák 13.2.  Veľká noc v ľud. tradíciach     19.-21.3. 

Divadlá:  TOP TALENT    4.5. 

RND 15.-16.1.  4x  Stavanie mája    30.4. 

Dámska šatňa 27.2.   Deň matiek        13.5. 

APROPO zábavný program 20.3.  Deň detí               1.6. 

Staré dámy 19.5.  Otvorenie letného kúpaliska  2.6. 

Lord Norton a sluha James 13.9.  Petropavlovský jarmok  14.-16.6. 

Predstavím ťa oteckovi 17.10.    2x  Káčer na bicykli   26.6. 

Tri grácie z umakartu 23.10.  Family day, Deň zdravia   29.6. 

Neskoro večer Peter Marcin 3.12.  Vatra zvrchovanosti 15.7. 

Podujatia pre deti:  Topoľčianske hody 11.-13.8. 

Smejko a Tanculienka 15.5.  Sranda banda 7.9. 

Miro Jaroš 2.10.  Topoľčianske textobranie  

Koncerty:  Veľký topoľčiansky jarmok  4.-6.10. 

koncert Balalajka tour 15.2.  Mesiac úcty k starším 16.10. 

Jarný šláger 11.3.  Topoľčianska koštovka 19.10. 

Koncert Eva Kostolányiová 22.4.  Šarkaniáda  21.10. 

koncert Fragile 6.12.  Posledný dinosaurus 26.10. 

koncert Bojňanci 19.12.  Lampiónový sprievod 11.11. 

Podujatia pre školy:  Seniorské Vianoce 11.12. 

Výchovné koncerty 21x  Detská silvestrovská diskotéka 31.12. 

 Mikuláš, Vianoce ,Silvester 

Kultúrne podujatia sa uskutočnili v 
priestoroch:  Podujatia v KD M. a V. Bedzany 

Spoločenský dom                             37  KD Malé Bedzany - divadlo - Hody 

Dom kultúry                                      24  KD Veľké Bedzany : Fašiangy, Stavanie mája, 

KD Malé a Veľké Bedzany                 8  Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Seniorské Vianoce 

Koncertná sála pod radnicou           5  Mikuláš, Hody 

Galéria pod radnicou                         2   

Námestie                                          10   
 

 Oddychová zóna Margarétka          3 
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        Prehľad tržieb a návštevnosti kina                                                  Príloha č. 3 

 

MsKS je členom Združenia prevádzkovateľov kín, ktoré vydalo poradovník za rok 2018                

a podľa kritéria – dosiahnutá tržba sa kino umiestnilo na 9. mieste z celkového počtu 88 

prevádzkovateľov jednosálových kín. V roku 2017 sa umiestnilo na 36. mieste z celkového 

počtu 99 prevádzkovateľov jednosálových a viacsálových kín. 

 

Prehľad tržieb a návštevnosti kina od roku 2011: 

rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

tržba v € 18 423 € 11 279 € 59 998 € 65 316 € 95 811 € 96 382 € 132 269 € 128 397 € 

návštevnosť 
- počet osôb 8 391 4 148 13 214 15 437 22 686 23 768 31 763 25 791 

počet 
predstavení 295 212 346 291 360 377 382 366 

 

 
Poznámka: v tržbách sú zahrnuté príjmy z kultúrnych poukazov na filmové predstavenia. Cena 

vstupného od r. 2011 bola v priemere 2,50 €, od roku 2013 vo výške 4 €, v mesiaci október 2017 sa 

cena vstupného zvýšila na 5 €. 

 

 
      Poznámka: V roku 2012 bola realizovaná digitalizácia kina a v roku 2014 výmena sedačiek 

 


