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                       riaditeľ
     Mestské kultúrne centrum ako príspevková organizácia mesta, plní svoje základné poslanie ,a to uspokojovanie kultúrnych potrieb obyvateľov nášho mesta. Hlavným cieľom našej inštitúcie je napriek menej priaznivému ekonomickému prostrediu v našom regióne zabezpečiť optimálny štandard kultúrneho vyžitia a tým zároveň stále potvrdzovať, aj v oblasti kultúry, významné postavenie nášho mesta.

EKONOMIKA  MKC

VÝNOSY

     Mestské kultúrne centrum v roku 2008 dosiahlo príjmy za celkovú činnosť vo výške 12 663 tis. Sk. Túto sumu tvoria príjmy z vlastnej činnosti ( 3 785 tis. Sk) a príjmy z prenájmu priestorov ( 1 648 tis. Sk ) t. j. spolu príjmy z vlastnej činnosti
 5 433 tis. Sk, čo je oproti plánu 3.436 tis. Sk  plnenie  rozpočtu na 158%.
Okrem vlastných príjmov MKC obdržalo z rozpočtu mesta 5 860 tis. Sk. Túto sumu tvoria pravidelné mesačné dotácie 5 240 tis. Sk , účelové dotácie – 260 tis. Sk opravy, 70 tis. Sk príspevok na dopravu FS Čačina do Lotyšska ,  290 tis. Sk za kultúrne poukazy z MK SR , kapitálové transfery – 1 970 tis. Sk na zakúpenie pódia a ozvučovaciu aparatúru. Ďalšie príjmy MKC získalo vo výške 200 tis. Sk z KSK Košice, Europa Cinemas Paríž 63 tis. Sk a Konto Orange 58 tis. Sk.
 Celkovo MKC získalo z mimorozpočtových zdrojov mesta  611 tis. Sk.
Od 1.1.2008 vstúpili do platnosti nové postupy účtovania, ktoré určujú mesačnú výšku odpisov účtovanú na účte 551, účtovať aj na účte 692 t.j., že celková výška odpisov na rok 2008 vo výnosovej položke činilo 1 047 tis. Sk.

NÁKLADY

Podľa jednotlivých položiek na účte spotreba materiálu – č.ú. 501   plánované náklady boli 250 tis. Sk. Skutočné čerpanie za rok 2008 bolo 443 tis. Sk. Prekročenie o 193 tis. Sk, bolo spôsobené  zakúpením nevyhnutného ekonomického softwéru  
 a techniky v súvislosti so zavedením nového systému účtovníctva od 1.1.2008, zakúpením kancelárskej súpravy a pultu, nákupom vysávačov pre KD Mier a Redutu, zvýšenou spotrebou PHM z dôvodu veľkého počtu kultúrnych podujatí. S týmito podujatiami súvisí aj zvýšená spotreba čistiacich a hygienických potrieb.
Najväčšou položkou zaťažujúcou prevádzku MKC je spotreba energie -č.ú. 502. Na účte energie sú účtované výdaje za dodávku tepla a elektrickej energie. Tieto výdaje boli plánované vo výške 1 500 tis. Sk. Vzhľadom na nárast cien firmy EMKOBEL, a.s. nám boli faktúrované celkové náklady vo výške 2 026 tis. Sk, čo je prekročenie oproti plánu 526 tis. Sk. V tejto čiastke je zahrnuté vodné a stočné  . Tieto náklady sa týkajú dvoch objektov v správe MKC a to KD na sídl. Mier a objekt Reduty. Obidva objekty sú pomerne energeticky náročné, pričom je nevyhnutné zabezpečiť tepelnú pohodu pre návštevníkov podujatí a akcií. Podotýkame, že v roku 2007 boli skutočné náklady na energie vo výške 1 439 tis. Sk. Rok 2008 doniesol skutočný nárast energií až o 578 tis. Sk.
Na účet 511- opravy a udržiavanie    bolo vynaložených 171 tis. Sk.( plán 300 tis. Sk ), čo predstavuje úsporu 129 tis. Sk.
Cestovné – č.ú 512  bolo plánované vo výške 30 tis. Sk a skutočné čerpanie bolo 11 tis. Sk.
Reprezentačné výdaje – č.ú 513  boli plánované vo výške 85 tis. Sk .  Skutočné čerpanie predstavovalo 33 tis. Sk. Aj napriek zvýšenému počtu realizovaných podujatí sme túto položku nevyčerpali v plnej výške. Pri zabezpečovaní programov s agentúrami nám boli nápomocní aj sponzori.

Na účte č.518 – ostatné služby bolo na rok 2008 plánovaných 2 406 tis. Sk. Skutočné čerpanie je vo výške 4 849 tis. Sk. Na tejto položke sú účtované všetky výdaje so zabezpečením kultúrnych podujatí ako ubytovanie účinkujúcich, preprava, honoráre umeleckým agentúram a skupinám ,  odborné vedenie neprofesionálnych súborov, občerstvenie umelcov, úhrady distribučným filmovým spoločnostiam za zapožičiavanie filmov, ekonomické poradenstvo , fotokopírovanie, telefónne poplatky, zmluvy o účinkovaní, poplatky do fondov, správa a údržba softwéru a rôzne služby k programom t.j. ozvučenie, osvetlenie, výroba plagátov, bulletinov, CD, DVD a taktiež špeciálne služby ako napr. revízie, ladenie hudobných nástrojov a pod.
Tieto výdaje boli kryté z vlastných tržieb MKC ,  dotácií mesta a sponzorskými zmluvami tak, ako je to uvedené v príjmovej časti. Jednotlivé kultúrne podujatia plánuje MKC  v priebehu roka  podľa predpokladaného záujmu občanov, ich                                            
vekových i skupinových záujmov, s prihliadnutím na celkovú ekonomiku daného podujatia. Takto kalkulujeme komerčné i nekomerčné predstavenia pre širokú verejnosť.
Následne uvádzame zoznam vybraných kultúrnych podujatí, v ktorých sú uvedené iba výdaje na honoráre, kvety a občerstvenie pre účinkujúcich a tržby zo vstupného. Z uvedeného vyplýva, že mnohé podujatia i napriek svojej stratovosti majú kultúrno-výchovný význam pre občanov mesta a ich realizácia je z hľadiska základných funkcií mesta  nevyhnutná.


Názov podujatia:                                           Príjmy:                                   Výdaje:                           

Divadelné predstavenie PANI RICHTÁRKA            22 tis. Sk                                 17 tis. Sk
Koncert Martin Babjak                                             52 tis. Sk                                 51 tis. Sk
Koncert  Lucie Bílá s orchestrom                          309 tis. Sk                                467 tis. Sk
RND                                                                        74 tis. Sk                                 72 tis. Sk
Lenka Filipová                                                         97 tis. Sk                                 71 tis. Sk
Organový koncert Monika Melcová                         11 tis. Sk                                   6 tis. Sk
Koncert pre deti Čanaky a Podhradská                   29 tis. Sk                                 17 tis. Sk
Výchovný koncert pre 1.stup.ZŠ                              51 tis. Sk                                 24 tis. Sk 
SDT – J.Ďurovčík – Vták ohnivák                            57 tis. Sk                                 52 tis. Sk
Richard Rikkon                                                        30 tis. Sk                                 26 tis. Sk
Koncert  Honza a František Nedvědovci                208 tis. Sk                               160 tis. Sk



 Rozpočet na mzdové náklady – č.ú. 521  bol stanovený vo výške 2 775 tis. Sk a na dohody o vykonaní práce 400 tis. Sk. Skutočne čerpané náklady na mzdy boli 2 630 tis. Sk a  na dohody o vykonaní práce 575 tis. Sk. Celkové čerpanie mzdových prostriedkov je teda 3 205 tis. Sk , t. j. prekročenie o 30  tis. Sk. Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2008 bolo realizovaných viac ako 100 podujatí v exteriéri, vyžadovalo si to následne zabezpečiť tieto podujatia hlavne po technickej stránke ( pódium, lavičky, ozvučenie a pod.) Na tieto akcie sme zabezpečili služby prostredníctvom dohôd o vykonaní práce, čím došlo k ich nevyhnutnému prekročeniu.
Vlastní zamestnanci okrem jedného technického pracovníka nečerpú príplatky za prácu nadčas, soboty, nedele a sviatky. Z uvedeného dôvodu nedošlo k prekročeniu výdajov na mzdy stálych pracovníkov.
S účtom 521 súvisia účty 524 – zákonné sociálne poistenie , 525 – ostatné sociálne poistenie, 527 – zákonné sociálne poistenie.

Ostatné dane a poplatky – č.ú 538 -  na tomto účte sú zaúčtované náklady za vývoz komunálneho odpadu uhrádzané Mestu Spišská Nová Ves vo výške 37 tis. Sk a nákup diaľničnej známky.
Na účte 548 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  sú účtované poplatky banke , poistenie budov, majetku, poistenie auta, členské poplatky  a DPH.
Plán bol stanovený vo výške 200 tis. Sk , skutočné čerpanie 231 tis. Sk . Prekročenie nákladov na tejto položke bolo spôsobené pripoistením členov FS Čačina na zahraničný folklórny festival. Časť nákladov je tvorená taktiež poistením majetku bezplatne v  užívaní TV Reduta. V príjmovej oblasti sa prejavil príjem 15 tis. Sk za získaný bonus za neuplatnenie poistnej udalosti.

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účet č.551 – v nákladovej položke a účet 692 vo výnosovej položke v celkovej výške 1 047 tis. Sk sa neprejavuje vo výsledku hospodárenia nakoľko sa vyrovnávajú.

ZÁVER
    V roku 2008 MKC čerpalo finančné prostriedky z vlastných zdrojov  - tržby z vlastnej činnosti 3 785 tis Sk, tržby z prevádzkovej činnosti 1 648 tis. Sk , transfer MK SR za kultúrne poukazy 290 tis. Sk, grant KSK Košice 200 tis. Sk , grant Konto Orange 58 tis. Sk, grant Europa Cinemas Paríž 63 tis. Sk , t.j. vlastné zdroje 5 954 tis, Sk. 
K týmto príjmom MKC má schválený pravidelný príspevok na činnosť 5 240 tis. Sk z rozpočtu mesta a účelové dotácie 260 tis. Sk. Kapitálové transfery činili 1 970 tis. Sk. Celkové príjmy na činnosť a prevádzku bez kapitálových výdajov vrátane odpisov 1 047 tis. Sk  boli dosiahnuté vo výške 12 663 tis. Sk.
     Výdaje na celkovú činnosť a správu objektov činili 13 194 tis. Sk.
Opatrením MF SR č. 16786/2007 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 je ustanovený nový postup účtovania od 1.1.2008. Pri zachovaní uvedených postupov boli prevedené zostatky účtov – strata rok 2006 vo výške 95.096,18 Sk , strata rok 2007 vo výške 857.843,69 Sk a fond majetku – 38.640,- Sk na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia – 428. Na uvedený účet bol prevedený aj zostatok účtu fondu reprodukcie v celkovej výške 864.446,48 Sk. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov zostal vo výške 49.853,39 Sk. Túto stratu navrhujeme vysporiadať v rámci záverečného účtu mesta za rok 2008.
Strata z činnosti a prevádzky MKC za rok 2008 vo výške      – 531 tis. Sk ostáva ako nevysporiadaný hospodársky výsledok za rok 2008, t.j.  záväzok voči zriaďovateľovi.
Analýzou príjmovej a nákladovej časti bolo zistené, že hlavnou príčinou straty sú zvýšené náklady na energie,  dodávku tepla, zvýšené náklady na zabezpečenie technickej prevádzky a OOV na podujatia v roku 2008.
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