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Komisia pre  školstvo a kultúru 
-  zápisnica z 3.  zasadnutia konaného dňa 12.11. 2015 

 
 
 
 
 Dátum a miesto rokovania : 

 12.11.2015, MsKC Žiar nad Hronom  

                       Prítomní :  

 podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

                       Prizvaní, hostia: 

 podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

 

  

PROGRAM: 

  

1. Otvorenie  

2. Návrh rozpočtu MsKC na rok 2016   

3. Rôzne, diskusia 

4. Záver 

 

 

 

R O K O V A N I E : 

 

ad 1. Otvorenie 

Zasadnutie otvorila predsedníčka Mgr. Monika Balážová, ktorá privítala členov komisie.  Zúčastnených 

oboznámila s programom zasadnutia. Skonštatovala, že na komisii sa zúčastnilo 8 z celkového počtu 

11 členov a je uznášania schopná. 

 

ad 2.  Návrh rozpočtu MsKC na rok 2016 predniesla p. riaditeľka PhDr. Michaela Pribilincová, PhD.   

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom na rok 2016 je zostavený 
tak, aby napĺňal hlavný zámer v oblasti kultúrnych služieb – vytvoriť podmienky pre jej efektívne 
fungovanie, aby garantovaním kvality, rozsahu, obsahu a cenových relácií bola prístupná všetkým 
občanom, ktorí prejavia o ňu záujem. Rozpočet je oproti minulého roku znížený o 10 000 €. 

Rozpočtované programy a jednotlivé aktivity budú zabezpečované z časti z vlastných zdrojov 
Mestského kultúrneho centra a transferom z rozpočtu mesta. 
 
Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho centra je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi 
normami: 
-  so zákonom č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje 

druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 
 
Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho centra je zostavený ako vyrovnaný, pričom: 
- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme 490 293 EUR, 
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme 490 293 EUR. 
Výška príjmov rozpočtu podmieňuje výšku výdavkov,  ktorú MsKC môže rozpočtovať. 
 

a) V  príjmovej časti je vyčíslený plánovaný objem vlastných príjmov podľa jednotlivých úsekov 
MsKC a odvíja sa od očakávanej skutočnosti roku 2015.  

Súčasťou rozpočtu MsKC sú aj tuzemské bežné granty v rámci verejnej správy z rozpočtu 
obce v sume 370 600 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2015 o  2 500 EUR viac o plánované 
zvýšené výdavky na ošatné pre ZPOZ. 

 
   
b) Bežné výdavky na činnosť MsKC sú rozpočtované sumou 490 293 EUR.  

Vzhľadom na finančnú situáciu v návrhu rozpočtu na rok 2016 vyčísľujeme reálnu potrebu 
finančných prostriedkov na zabezpečenie plynulej prevádzky zariadenia.   
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Navýšenie rozpočtu predstavujú položky: 
- mzdy a odvody v súvislosti s valorizáciou miezd v roku 2015 (3400 EUR) 
- poistné a príspevok do poisťovní 
- ošatné pre úsek ZPOZ (2500 EUR) 

 

ad 3. Rôzne, diskusia 

Členovia komisie boli informovaní o súčasnom stave ZPOZu – Silviou Hlôžkovou. V súčasnom stave 

je to jediná osoba, ktorá vykonáva túto činnosť (je problém  s čerpaním dovolenky, PN) . Z tohto 

dôvodu navrhuje prijať jedného človeka, ktorý by  ½ úväzku robil SPOZ a ½ úväzku napr. 

dramaturgiu. 

- súčasne navrhuje v rozpočte zvýšiť ošatné pre ZPOZ zo súčasných 200€ ročne na 300€ ročne, 

honorár pre účinkujúcich zo 6,64€ na 10 € , za obradný deň navrhuje odmenu 25 € na deň a pre 

účinkujúcich 7 € na hod.. 

P. poslanec Braňo Šťastný vo vzťahu k uvedeným skutočnostiam navrhuje zvýšiť rozpočet pre ZPOZ 

o 2500 €. 

Členka komisie Mgr. Helena Žňavová – zastupujúca POS ZH vysvetlila systém  práce jej organizácie, 

ktorý je závislí na združovaní finančných prostriedkov. Navrhuje do rozpočtu v rámci plánu kultúrnych 

podujatí začleniť  aj podujatie realizované inými subjektmi v meste podieľajúce sa na výchove 

a vzdelávaní -  podporujúce miestnu kultúru. 

 

ad 4. Záver 

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Balážová konštatovala naplnenie bodov dnešného rokovania 

a s poďakovaním všetkým za účasť zasadnutie ukončila.  

 

 

 

 

Uznesenie č. 4/2015 

Komisia školstva a kultúry – 

A -- berie na vedomie:   

1. Návrh rozpočtu MsKC na rok 2016    

 

B - odporúča poslancom MsZ  na najbližšom zasadnutí : 

1. schváliť návrh  rozpočtu MsKC na rok 2016,    

2. zvýšiť  rozpočet pre ZPOZ o 2500 €, 

3. riešiť personálnu otázku pre úsek ZPOZ, 

4. doplniť do rozpočtu MsKC v rámci plánu kultúrnych podujatí aj podujatie realizované inými 

subjektmi v meste podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní -  podporujúce miestnu kultúru. 

 

Hlasovanie: 
počet členov komisie 11 
prítomní 8 
ospravedlnení 3 
za 7 hlasov  
proti 0 hlasov 
zdržal sa hlasovania 1 hlas 

 

 

Zapísala : Mgr.  Adriana Giláňová                                          ...................................................... 
                    Mgr. Monika Balážová 
                                                                                                                 predsedníčka 
Dňa : 13.11. 2015 
 


