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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ 

MESTSKY URAD 

ZÁPISNICA Č. 6/2020 
zo zasadnutia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (prezenčná forma + online) 
Dátum: 25.02.2021 
Hodina: 15:00 
Miesto: MsÚ, zasadačka Č. 304/ online video konferenčný hovor 
Komisiu viedol: MUDr. Jaroslav Barok, predseda 

Program 

1. Dom kultúry (Mgr. René Devečka) - prestavenie inštitúcie Domu kultúry, jeho 
činnosť za rok 2020 a plán činnosti pre rok 2021 

2. Rozpočet na rok 2021 , program 13 Kultúra (PhDr. Dana Guráňová) - predstavenie 
rozpočtu 

3. Ostatné 

J. Barok privítal všetkých členov komisie, a zahájil rokovanie komisie kultúry predstavením 
programu. 

1. Dom kultúry (DK) 

J. Barok požiadal R. Devečku , aby predstavil činnosť Domu kultúry. 

R. Devečka ozrejmil správu Domu kultúry za rok 2020 (je súčasťou tejto zápisnice, príloha Č. 1). 
R. Devečka informoval , že je pravdepodobné získanie dotácie na renováciu technologickej časti 
DK. Má ísť o cca 160 DK v rámci SR, a dotáciu á 100000 €lOK. Získané finančné prostriedky by 
mohli byť použité napr. na realizáciu hologramov a prestavení tzv. koncertov "naživo". 

Ľ. Raši vyjadril spokojnosť s činnosťou DK. Vzniesol otázku, či by pre DK prípadný zákaz hazardu 
na území mesta LM, mal negatívny finančný dopad na príjmovú položku rozpočtu DK ( pozn. 
aktuálne je prenajatý priestor DK nájomcom, ktorý prevádzkujú bar s hazardnými hrami). 

R. Devečka skonštatoval, že aj napriek pravdepodobne zníženej príjmovej časti (12 tis €) za nájom 
by to bolo pre DK prospešné. Z hradiska kultúrnej roviny, je umiestnenie obdobnej prevádzky 
nevhodné. 8010 by následne možné dodržiavať aj zákaz fajčenia v celom DK. Finančnú stratu by 
do budúcnosti mohol nový nájomca aspoň z časti pokryť. 

Ľ. Raši navrhol umiestnenie LED panelovej steny nad vchod do DK. 

R. Devečka by takúto formu prezentácie a možnosti prezentácie vlastnej reklamy na realizované 
podujatia uvítal. Vedel by si prostredníctvom LED steny predstaviť aj napr. stream koncertov napr. 
v corona období , kedy sú prísnejšie podmienky pre interiérové podujatia ako exteriérové. 
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Ľ. Raši podotkol, že v navrhovanom rozpočte figuruje príjem DK v sume 146tis. €, čo pri stále 
trvajúcich obmedzeniach nie je reálne. 

R. Devečka informoval, že rozpočet bol tvoreny v septembri 2020, kedy sa nepredpokladalo, že 
kríza bude pretrvávať tak dlho. Samozrejme, že bez realizácie podujatí nebude možné splniť 
naplnenie príjmovej časti v danom rozsahu. 

A.ovorščáková sa prikláňa k názoru nereálnej sumy uvedenej v príjmovej časti rozpočtu OK za rok 
2021. Informovala o možnosti preplatenie neuhradených nájmov cez Ministerstvo hospodárstva. 

O. Guráňová by uvítala zákaz hazardu na územi mesta LM , nakorko rovina sociálna je podľa jej 
názoru podstatnejšia ako akákorvek finančná rovina v rámci príjmu. Návrh Ľ. Rašiho ohľadom LEO 
steny: je to dobrý nápad, ale malo by mu predchádzať komplexná rekonštrukcia celého prostredia 
pred OK, aby sa ľudia mali dôvod sústrediť práve na toto miesto. 
Navrhovaný rozpočet sa bude upravovať/krátiť tak ako to bolo v roku 2020 za pochodu, nakorko sa 
nedá predpokladať termín ukončenia obmedzení v rámci COVID-19. 

J. Barok načrtol otázku návštevnosti kina v DK verzus Golden Apple Cinema v RGB. 

R. Devečka informoval. že kino bolo v roku 2019 za bežnej prevádzky v zelených čislach. Má 
svojich návštevníkov, a ponuka premietaných filmov je natoľko jedinečná , že je to konkurencie 
schopná ponuka. 

Ľ. Raši je za zachovanie kina v OK, nakoľko sa kino využíva aj pri vzdelávacom procese MŠ/ZŠ. 
A špecifická ponuka filmov má svojich filmových divákov. 

J. Barok poďakoval za predstavenie činnosti DK p. riaditerovi, a následne sa R. Devečka z online 
schôdze odpojil. 

2. Rozpočet program Č. 13 Kultúra 

D. Guráňová zaslala návrh rozpočtu za program 13 Kultúra, a tento návrh bol doručený všetkým 
členom KK (je súčasťou tejto zápisnice, príloha č. 2). Podotkla, že nesúhlasí s krátením položky na 
obnovu pamiatok. 

Ľ. Raší opäť naznačil, že návrh rozpočtu program 13 je neaktuálne nastavený, vzhľadom na 
situáciu ohľadom Covid-19. Položky za sú nadhodnotené, a pri mnohých nie je predpoklad, že sa 
budú realizovať . 

O. Guráňová sa stotožňuje s touto informáciu , ale rozpočet je nastavený tak, že pokiar by sa 
niektorej z položiek vzdala, po odsúhlasení by nebolo možné v prípade realizácie, získať finančné 
prostriedky späť. 

J. Barok vzniesol pripomienky k položkám rozpočtu : 

• Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR (suma z 5000€' na 2500€). D. Guráňová uviedla, 
že je predpoklad, že dané podujatie nebude. 

• Erby mestských častí (suma zo 700€ na 2000E). D. Guráňová uviedla, že 700€ bola 
v minulom roku len suma za spracovanie/vizualizáciu. A suma 20000 je suma realizácie 
celého projektu a uvedenia jednotlivým mestským častiam . 

• Mosty Gesharim ubytovanie účinkujúcich (suma z 1682,40€ na 25000). D. Guráňová 
uviedla, že ide o výročné pOdujatie, kde je predpoklad viacerých zahraničných účastnfkov. 

Stúro .... a 1989/41 . 03142 Lipto .... sky Miku láš. tel : +421 44 556 51 11·12. fax: +421 44 562 13 96. 
e·mail : Imikulas@mikulas.sk. ICO: 00315524, OIC: 2021031111 

2 



• Adventné koncerty ( suma z 3600€ na 160Q€). D. Guraftava nie je stotožnena so zniženim 
tejto položky a budu požadovať navýšenie. 

• Oer'l vlfazstva nad fa$izmom (75. výročie) (suma z 306€ na 300Q€). O. GurMová uviedla. 
že minulý rok sa 75. výroeie nekonalo. a tak Je potrebné tento rok tento projekt urobiť .. VO 
vačSom". 

• Transfer VPS - vlajková vyzdoba - chybná suma 26 500€. D. GurMovä chybu upravI. 
• Transfer LK GFB - na obnovu knižného fondu - požiadavka na financovanie knižnice na 

Z~ J . Krára - Podbreziny v sume 9000E. 
D. Gur3l'\0vä uviedla. že mestská knlznica spadá pod okres. a je financovaná cez VÚC. 
A. Dvor!ičáková prebrala tulo knižnicu s predsedničkou ZSK s prísrubom. že pokiar si mesto 
bude spravoval' tuto knižnicu vo vlastnej réžii , žSK bezodplatne presunie 
vybavenie/knihy/inventár. 
J. Barok sa priklär'la k zachovaniu. navrhuje predniesť tuto požiadavku na MsZ. 

3. Ostatné 

Nakorko neboli vznesené ďalšie otázky. bola diskusia predsedom komisie ukoneená. 

r 
Zapisala : Ing. Linda lIavské y" 
Schválil : MUDr. Jaroslav Barok. predseda komisie 
V Liptovskom Mikuláši 25.02 .2021 
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Príloha č.l 

Rok 2020 bol pre náš Dom kultúry vermi náročný úvod roka bol naštartovaný excelentne. 
Predaj podujatí mal stúpajúcu tendenciu a aj kino malo vermi dobré ukazovatele. Všetko sa 
radikálne zmenilo ked sme boli nútení začiatkom marca zavrieť kultúrny dom. Situáciu 
skomplikovala Korona. Vzhradom k tomu, že sme s predajom pOdujatí začali vermi skoro, mali 
sme naakumulovaní dostatočný kapitál na obdobie prechodu Koronakrízou. Vracanie 
vstupného sa výraznejšie prejavilo v druhom polroku. Viac sme sa angažovali v rámci Asociácie 
kultúrnych inštitúcií Slovenska, kde máme na týždennej báze telemeetingy. Snažili sme sa 
pretlačiť pomoc pre kultúrne domy v gescii verejnej správy, nakorko sa nás väčšina 

kompenzačných opatrení nedotkla. Jediné čo sme si mohli uplatniť bolo odpustenie odvodov 
za jeden mesiac. 

V čase koronakrízy sme v roku 2020 čerpali staré dovolenky a náhradné varná. Riešili sme 
generálne čistenie svetelných mostov - svojpomocne ako aj kompletné prečistenie 

technických priestorov. Urobili sme komplexné kontroly technických zariadení, zvuk, svetlo. 
Technici sa vzdelávali v odbornosti ovládania technológií v Dome kultúry. Bolo potrebné riešiť 
dohody s umelcami a agentúrami ohradom nerealizovaných predstavení, a plánovať 

preloženie predstavení. Pripravovali a realizovali sme program na Mikulášske leto 2020, 
uvádzali do činnosti nariadenia v zmysle hlavného hygienika a mestského krízového štábu. 
Snažili sme sa využiť všetky možnosti na pomoc pre postihnuté subjekty, avšak verká časť 
pomoci nebola určená pre subjekty verejnej správy. 

Kultúrne podujatia v roku 2020 Podujatia boli realizované v nasledovnom rozsahu 

Pred uzatvorením medzi vlnami spolu 
Kultúrne podujatia vlastné 7 10 17 
špeciálne podujatia v kine v počte 13 8 21 
Mestské podujatia S 2 7 
Kultúrne podujatia formou prenájmov 11 3 14 
Mikulášske leto 48 48 
Spolu kultúrne podujatia 36 71 108 

Stav v príjmovej oblasti. 
Príjmy z krátkodobých prenájmov : V polroku sme sa zastavili na úrovni 26 % plánovaných 
príjmov, niektoré financie sme museli vrátiť. Predpoklad bol do konca roka 60% čo sme však 
pre ďalšiu vlnu pandémie nesplnili dostali sme sa len na 36 % plánovaných príjmov. 
Príjmy z dlhOdobých prenájmov. Predpokladáme čiastočné dorovnanie príjmov ku koncu roka 
avšak s výnimkou za priestor Safe fire, ktorí dali k 31.12.2019 výpoveď z nájmu. čo nebolo 
zohradnené pri tvorbe rozpočtu na rok 2020. A nebolo možné zohnať nájomcu v súčasnej 
zložitej situácii. Nájomníci väčšinou riadne zaplatili nájom. Krajčírka neuhradila prenájom za 
jeden mesiac. Väčší problém je z herňou, ktorá úplne prestala platiť nájom, začala platiť až 
v júli a potom prestali platiť úplne. Neevidujeme od nich návrh na splá tkový kalendar ani iný 
návrh, tak sme im ponúkli túto možnosť s úhradou nájmu do konca tohto roka. Odpoveď sme 
neobdržali momentálne nemajú zapla tene 5748,60.- ( za rok 2020 čo je nájomné za 5 
mesiacov. 
Príjmy za program: Tu sme rok ukončili na úrovni 19.324 reálne príjmy. Došlo k vracaniu 
vstupeniek, preto je to menej ako k 30.6. Predpoklady sa pre druhú vlnu nenaplnili, ale 
skutočnosť bola horšia v dôsledku nástupu druhej vlny. Reálny príjem sme naplni li len na 21%. 



V tomto segmente sa potvrdil očakávaný najväčší výpadok. Aj pri nahadzovaní nových 
termínov nemáme istotu za akých podmienok budeme môcť podujatie realizovať a celkový 
stav v 5R napovedá, že záujem o nákup vstupeniek na podujatia výrazne klesol, čo sme mohli 

pozorovať napríklad aj v septembri pri detských podujatiach. 

Celkove vlastné príjmy sme naplnili na 52 % plánovaného rozpočtu 
Výdavkové položky sme museli zredukovať nakol'ko vlastné príjmy predstavujú 45 % 

plánovaného rozpočtu. Najvyššie náklady - viac ako 100% plánovaných ročných výdavkov sme 
zaznamenali na položke poistné 163%, ktoré sa na základe súťaže výrazne zvýšilo. Zatvorenie 
prevádzky sa čiastočne prejavilo aj na znížení fixnych nákladov, je to však minimálne šetrenie 
- telekomunikácie 8% , kúrenie 16%, elektrina 34%, navýšenie sme naopak zaznamenali pri 
dezinfekčnych prostriedkoch. 
Redukcia výádavkov bola robená s ohradom na zachovanie rozpočtových položiek na : 
základnú údržbu, nevyhnutná prevádzka, revízie, mzdy a odvody, energie 

rozpočet stav 
Vlastné príjmy 233.113.- 121.066.- 52% 
Príjem od zriaďovatera 294.311.-
Spolu príjem 534.411.-
VÝDAVKY boli celkovo zredukované o 136.689.-

270.656.- 92% 
391.722.-73% 

Na záver roka boli mestu vrátené ušetrené financie vo výške 23.654,53.- €. Nákupy techniky 
sme realizovali hlavne vďaka grantom Audiovizuálny fond - 4875.- (, Europa Cinema-
8132.- ( 
Bar je skolaudovaný. Informácia o možnom, prenájme baru bola v tlači uverejnená reakcia 
nebola žiadna. 
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