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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 

Názov: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 

Sídlo: Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 

Zriaďovateľ: Mesto Sabinov 

Forma hospodárenia: príspevková organizácia  

 

Riaditeľ:    Mgr. Lucia Mihoková 

 

Ekonómka:    Ing. Lýdia Kocanová 

Vedúci kina Torysa:  Ľubomír Pavlovský 

Vedúca ZUT:   Kvetoslava Baková 

Vedúca kniţnice:  Mária Janigová 

Vedúca KC Na korze:  Iveta Glazunová 

Poverený vedúci ŠA: Peter Skočej  

 

Telefón: 00421/51/4521251 

Fax:  00421/51/4520861 

E-mail: riaditel@kulturnestredisko.sk 

Adresa internetovej stránky organizácie: www.kulturnestredisko.sk 

 

Hlavné činnosti: 
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (MsKS) je účelovým kultúrno-výchovným 

zariadením, ktoré napomáha rozvoju kultúry, spoločenského, športového a rekreačného ţivota 

na území mesta na základe potrieb a záujmov občanov. 

 

MsKS plní úlohy a vyvíja činnosť v týchto oblastiach: 

 Štátno-občianska výchova 

 Mimoškolská výchova a vzdelávanie 

 Kultúrno-spoločenský ţivot  

 Kultúrne a informačné sluţby 

 Záujmovo-umelecká činnosť  

 Práca s deťmi a mládeţou 

 Práca so seniormi 

 Športovo rekreačná činnosť  

 Organizácia a riadenie mimo kultúrnych verejnoprospešných aktivít  

 

Poslanie organizácie: 
Poslaním MsKS je sústredená kultúrno-výchovná práca pri uspokojovaní a napĺňaní 

kultúrnych, vzdelávacích, záujmových, spoločenských a športovo-rekreačných potrebách 

obyvateľov mesta. 

 

MsKS je koordinátorom kultúrno-spoločenských podujatí v meste, svojou prácou 

oslovuje všetky vekové kategórie a väčšiu časť záujmových skupín obyvateľstva. Je 

udrţiavateľom folklórnych tradícií regiónu a zároveň ich rozvíja prostredníctvom činnosti 

folklórnych zoskupení, vystúpení a prehliadok. Reprezentuje Sabinov a kultúru regiónu 

v zahraničí, predovšetkým v partnerskom meste Siedlce (PL) a Čubuk (TR), ale aj po celom 

svete účasťou na medzinárodných folklórnych festivaloch. 

mailto:riaditel@kulturnestredisko.sk
http://www.kulturnestredisko.sk/
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Udrţiava a podporuje ochotnícku divadelnú tradíciu v meste a tradíciu dychovej 

hudby, kurzovú činnosť, tanečné aktivity a zdravotné cvičenia.  

Organizuje výtvarný ţivot v meste, pripravuje výstavy profesionálov i amatérov, 

organizuje tvorivé výtvarné dielne, spravuje pamätnú sieň filmu Obchod na korze a od roku 

2012 prevádzkuje Múzeum bašta.  

V organizačnej štruktúre MsKS je aj prevádzka mestskej kniţnice. 

Zabezpečuje pre obyvateľov mesta, ale aj pre návštevníkov moţnosť športovo-

rekreačného vyţitia v ŠA, kde sa nachádza futbalové ihrisko, futbalové ihrisko s umelým 

trávnikom, tenisové kurty, umelá ľadová plocha a kúpalisko.  

 

 

Okrem hlavnej činnosti, ktorú MsKS poskytuje na základe poţiadaviek zriaďovateľa 

poskytuje MsKS iným uţívateľom najmä: 

 prenájom svojich priestorov, 

 kultúrny program na objednávku organizáciám a iným subjektom, 

 výzdobu priestorov, 

 výrobu propagačných látkových bannerov, 

 vylep plagátov a hlásenie v rozhlase 

 

Výnosy z poskytovania sluţieb iným uţívateľom pouţíva MsKS na skvalitnenie 

a rozšírenie svojej hlavnej činnosti. 
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2. PERSONÁLNA AGENDA 

 

 

Od januára 2014 došlo k k výmene na poste riaditeľa MsKS. Novou riaditeľkou je  

Mgr. Lucia Mihoková.  

 Z dôvodu odchodu do starobného dôchodku vedúceho športového areálu Ladislava 

Chomu v roku 2013 bol správou Športového areálu poverený Peter Skočej. Celkovo počas 

roka 2014 malo MsKS pracovný pomer s 15 stálymi zamestnancami, z toho s 8 ţenami a 7 

muţmi.  

Od prvého októbra pribudli do pracovného pomeru 4 zamestnanci, z toho 3 ţeny (2 

v MsKS a 1 v KC Na korze) a 1 muţ (Športový areál). Títo zamestnanci sú v pracovnom 

pomere s MsKS na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej 

a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j Zákona č.5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Projekt potrvá do 

30.6.2015.  

Formou dobrovoľníckej sluţby o podmienkach poskytovania príspevku na 

vykonávanie aktivačnej činnosti vykonávali aktivačnú (dobrovoľnícku) činnosť vďaka 

podporeným projektom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) v MsKS počas 

celého roka štyridsaťjeden uchádzačov o zamestnanie.  

Formou dobrovoľníckej činnosti na základe zmluvy MsKS s UPSVaR uzatvorenej 

podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov vykonávalo v MsKS počas roka 2014 spolu deväť   

uchádzačov o zamestnanie, t. j. traja v termíne 1.10.-28.2.2014, traja v termíne 1.3. -31.7.2014 

a traja v termíne 1.8.2014 -31.12.2014. Celková suma tohto projektu je 5348,43 eur. 

Aktivačnú činnosť na základe zmluvy MsKS s UPSVaR uzatvorenej podľa §10 ods. 3, 

ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov vykonávalo v MsKS počas roka 2014 osem uchádzačov o zamestnanie.  

Pomoc zo strany UPSVaR formou schválených projektov a ostatných nástrojov na 

trhu práce hodnotíme vysoko pozitívne. Uchádzači o zamestnanie a zamestnanci, ktorí 

pracujú v MsKS vďaka podpore projektu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 

významne pomôţu pri chode inštitúcie. Sú nápomocní pri organizovaní jednotlivých podujatí, 

vykonávajú práce ako stráţnici, vrátničky, informátorky a upratovačky. V prípade zlepšenia 

finančnej situácie MsKS by však pre budúcnosť bolo potrebné riešiť stráţnu sluţbu na 

Športovom areáli formou riadneho zamestnaneckého pomeru. 

 Pracovnoprávny vzťah uzatvorený formou dohôd vykonávalo v roku 2014  

tridsaťsedem osôb. Z toho v priebehu roka 8 ľudí v Ľudovej hudbe FS Sabinovčan, krojárka, 

7 členov Malej dychovej hudby, 9 plavčíkov a pokladníčka a 2 na pomocné práce v ŠA, 1 

bezpečnostný technik, 1 SBS sluţba, 1 mzdový program, 4 administratívna a umelecká 

činnosť. Vedúca speváckej zloţky FS Sabinovčana Sabiník Katarína Lukčíková mala s MsKS 

uzavretú umeleckú zmluvu a rovnako vedúci MDH.  

 K 15. septembru bol ukončený pracovnoprávny vzťah s doterajším vedúcom FS 

Sabinovčan a DFS Sabiník Miroslavom Fabiánom. Od 15.11.2014 je novým vedúcim FS  

Sabinovčan Štefan Foriš a od 16.9.2014 je novou vedúcou DFS Natália Salanciová. 
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Porovnanie miezd za rok 2014 s rokom 2013 prikladáme v nasledujúcich tabuľkách: 

 
 

Hrubé mzdy zamestnancov MsKS a ŠA vyplatené v roku 2014 a v roku 2013 
 

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Tarifné platy 68 201,26 67 245,04 25 059,10 20 755,99 93 260,36 88 001,03

Príplatky 13 207,61 17 802,18 10 779,34 9 537,01 23 986,95 27 339,19

Odmeny 1 783,50 8 440,00 825,00 3 896,00 2 608,50 12 336,00

Mzdy spolu 83 192,37 93 487,22 36 663,44 34 189,00 119 855,81 127 676,22

Odvody 29 669,07 34 307,06 13 006,02 12 621,83 42 675,09 46 928,89

Dohody 6 997,76 9 917,76 4 829,52 3 592,45 11 827,28 13 511,21

Nemocenské 223,94 0,00 0,00 0,00 223,94 0,00

Odstupné 2 364,92 0,00 0,00 0,00 2 364,92 0,00

Odchodné 733,90 2 675,10 0,00 1 270,00 733,90 3 945,10

MsKS ŠA SPOLU

 
 

 

Projekt 50j od 1.10.2014 - spolufinancovaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny od 

01.10.2014 
  

MsKS ŠA SPOLU

Tarifné platy 2 070,00 616,00 2 686,00

Príplatky 1 530,00 584,00 2 114,00

Odmeny 0,00 0,00 0,00

Mzdy spolu 3 600,00 1 200,00 4 800,00  
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3. ÚSEK EKONOMIKY A ROZPOČTU 
 

Mestské kultúrne stredisko malo v roku 2014 stanovený rozpočet príspevku: 

MsKS: 172 000,00 € 

ŠA:    90  000,00 € 
 

Konečný stanovený limit na rok 2014 bol: 
MsKS:                172 000,00  € 

ŠA:                  90  000,00 € 

ŠA-zakúpenie náhradných 

plexiskiel na ľadovú plochu:         968,00 €  

Účelový príspevok:                  13  260,00 € (Sabinovský jarmok) 

                                                     1 500,00 € (odmeny zamestnancov MsKS za realizáciu   

                                                                        Sabinovského jarmoku)         

 

Organizácia získala do rozpočtu aj prostriedky zo štátneho rozpočtu – Ministerstva kultúry SR 

vo výške 2 300,00 € na financovanie projektov a 2 890,00 € za kultúrneho poukazy (viac 

o grantoch v kapitole č.4.  Granty a podporené projekty). 

 

PRÍJMY 
 

 Celkové príjmy organizácie v roku 2014 boli 478 630,72 € (z toho 450 664,25 € sú 

príjmy dosiahnuté v roku 2014 a 27 966,47 € sú prostriedky z minulých rokov), čo je 

oproti roku 2013 menej o 89 983,28 €. 

 

 Vlastné príjmy organizácie (za prenájom a sluţby) v roku 2014 boli 158 906,33 €, čo 

je oproti roku 2013 o 38 325,67 € menej. Najväčší podiel na poklese vlastných príjmov 

organizácie má výrazne niţší príjem zo vstupného na kúpalisko za rok 2014 v dôsledku 

nepriaznivých klimatických podmienok v letnej sezóne, čo činí aţ o 39 361,20 € niţšie trţby 

zo vstupného na kúpalisku oproti roku 2013. Taktieţ v roku 2014 bolo prijaté rozhodnutie, 

aby dovezené programy, ktorých zakúpenie by prevyšovalo trţby zo vstupného, boli riešené 

formou „nájmu“, pri ktorom MsKS poskytne organizátorovi sálu za nájomné a výber 

vstupného ostáva organizátorovi. MsKS pristúpilo k tomuto postupu, aby sa nezvyšovali 

výdavky na podujatia, ktoré nie sú v dostatočnej miere pokryté príjmami zo vstupného.   

 

 

VÝDAVKY 

 Celkové výdavky v roku 2014 boli vo výške 477 272,60 €, čo je oproti roku 2013 

o 65 236,40 € menej. 

Výdavky MsKS - 282 961,41 €. 

Výdavky ŠA - 194 311,19 €. 

 

Celkový rozdiel medzi príjmami a výdavkami organizácie je 287,48 € (stav beţného účtu 

k 31.12.2014 a stav pokladne k 31.12.2014.)  
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Komentár: 

ÚČTOVNÝ STAV: 

PRÍJMY ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE 01/2014 – 12/2014:        450 664,25 € 

 

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZ. ROKA :  +  26 895,83 € 

CELKOM PRÍJMY:                                                                   477 560,08 € 

  

VÝDAVKY ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE 01/2014 – 12/2014 - /BEŢNÝ ROZPOČET/:             

462 196,84 €   
VÝDAVKY ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE 01/2014 – 12/2014 - /KAPITÁLOVÝ ROZPOČET/:    

15 075,76 € 
CELKOM VÝDAVKY: 477 272,60 € 

 

                                                                                                             

PRÍJMY – VÝDAVKY (ÚČTOVNÝ STAV): 477 560,08 € – 477 272,60 € = 287,48 €. 

 

FINANČNÝ STAV:  

Stav beţného účtu k 31.12.2014:        108,25 € 

Stav pokladne k 31.12.2014:      +      179,23 € 

SPOLU:                                                287,48 €      
  

 

Stav beţného účtu k 31.12.2014:       108,25 € 

Stav pokladne k 31.12.2014:        179,23 € 

Pohľadávky organizácie k 31.12.2014:   2 466,44 € 

 

 Z toho pohľadávka v čiastke 1493,73 € z roku 2008 je nevymoţiteľná, dlhujúci 

umelecká agentúra Panta Rhei má pozastavenú činnosť, druhá pohľadávka z roku 2012 firma 

Kveta Prešov v sume 600,00 € je v likvidácii. Pohľadávky voči Hokejovému klubu Sabinov 

v celkovej čiastke 16,87 €, voči firme LINGUA Poprad, s.r.o., v čiastke 6,42 € a voči 

Kolkárskemu klubu Sabinov v čiastke 1,00 € neboli ku dňu 26.03.2015 vysporiadané. 

Pohľadávka voči firme UPC BROADBAND SLOVAKIA v čiastke 219,88 € bola 

vysporiadaná dňa 02.01.2015, pohľadávka voči p. Petrovi Skočejovi, ml. v čiastke 127,23 € 

bola uhradená dňa 02.02.2015.  

 

Dlhodobý hmotný majetok 

 V roku 2014 bol zaznamenaný nárast dlhodobého hmotného majetku na športovom 

areáli o 8 532,00 € - rekonštrukcia rolby z benzínového motora na autoplyn. V Mestskom 

kultúrnom stredisku sa v roku 2014 neobstaral ţiaden dlhodobý hmotný majetok.   

 

Záväzky organizácie k 31.12.2014:     8 293,53 €  

Organizácia účtuje o nákladoch a výnosoch:  

celkové výnosy organizácie v roku 2014: 446 682,52 € 

celkové náklady: 466 971,02 €   

Rozdiel: - 20 288,50 € 
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Organizácia ukončila rok 2014 so stratou 

/celkové výnosy mínus celkové náklady/:  -20 288,72 € (0,22 € daň z príjmov).  

 

Výsledok hospodárenia MsKS k 1. kvartálu roku 2015 bude 3 266,29 €.  

 

Počiatočný stav účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  

k 1.1.2014 za  predchádzajúce roky bol  mínus  1833,70 €, odúčtovanie technického 

zhodnotenia nehnuteľností na športovom areáli v čiastke 6 543,76 €  za rok 2014 

a zaúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 v čiastke 24 111,48 € = konečný stav účtu 

428 za predchádzajúce roky k 31.12.2014 v čiastke 15 734,02 €.  

 

Hodnota zdrojov k 31.12.2014 je 23 555,01 € /zostatok účtu 428  HV minulých rokov 

v čiastke 15 734,02 € + účet rezervný fond v čiastke 7 820,99 €/.  

 

Matematické vyjadrenie konečného stavu účtu 428  k 31.12.2014: - 1 833,70 € - 6 543,76 € + 

24 111,48 € = 15 734,02 €  

 

Poznámka k  odúčtovaniu technického  zhodnotenia nehnuteľností na športovom areáli 

v čiastke 6 543,76 €  za rok 2014: 

V roku 2014 MsKS Sabinov uhradilo zo svojich kapitálových výdavkov technické 

zhodnotenie nehnuteľností na športovom areáli: rozšírenie východových dverí pre rolbu za 

2 410,54 €, rekonštrukciu spŕch za 2 326,06 € a rekonštrukciu toaliet za 1 807,16 €, ktoré vo 

svojom majetku eviduje a odpisuje mesto. Keďţe bol tento majetok odovzdaný mestu 

Sabinov, celá čiastka technického zhodnotenia 6 543,76 € (4 133,22 € + 2 410,54 €) bola 

odúčtovaná z majetku MsKS (zníţenie hodnoty dlhodobého hmotného majetku a súvzťaţne 

zníţenie nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov) a bola zaevidovaná 

v majetku mesta. 

 

Súvaha v Prílohe č.1, Výkaz ziskov a strát v Prílohe č.2, Hlavná kniha  v Prílohe č.3 

Podrobný prehľad o výdavkoch na rekonštrukciu zariadení, údrţbu a zveľadenie majetku 

MsKS a Športového areálu uvádzame v Prílohách č.4 . a č.5.  

Plnenie plánu rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2014 v Prílohe č. 6. a porovnanie roku 

2014 / 2013 v Prílohe č. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GRANTY A PODPORENÉ PROJEKTY 
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Kultúrne poukazy 
Mestské kultúrne stredisko  získalo v roku 2014 grant od MK SR pre kultúrne poukazy (KP) 

vo výške 2 890,00 €.  KP boli pouţité na vstupné pre divadelné a folklórne vystúpenia, a tieţ 

ako vstupné do kina a bašty a ako príspevok účastníkov na tvorivých dielňach.  

 

 

KULTÚRNE POUKAZY    2 890 € rozpis: 

 

Programy                2 149 € 

Kino                            225 € 

KC Na korze tvorivé dielne     488 € 

Expozícia                   28 € 

 

Tancuj, tancuj...   DFS Sabiník  1 500,00 € 

Z dotácií MK SR sme v roku 2014 získali 1 500 eur na projekt Tancuj, tancuj..., ktoré sme 

vyuţili na ušitie 6 košieľ dievčenských, 7 chlapčenských, 6 detských šiat, 4 páry čiţiem, 

výroba plagátov, bulletinov, zaplatenie choreografií, zvuková nahrávka, rozpisy notového 

materiálu, videozáznam, reţijné náklady. 

S knihou v ruke za poznatkami ľudstva 
Ministerstvo kultúry podporilo aj projekt S knihou v ruke za poznatkami ľudstva, vďaka 

ktorému sme mohli zakúpiť 80 kniţničných jednotiek v sume 800 eur. 
 

Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 
Ako sme uţ uviedli v kapitole personálna agenda od prvého októbra 2014 pribudli do 

pracovného pomeru 4 zamestnanci, z toho 3 ţeny (2 v MsKS a 1 v KC Na korze) a 1 muţ 

(Športový areál). Títo zamestnanci sú v pracovnom pomere s MsKS na základe dohody 

o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j 

Zákona č.5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Projekt de minimis potrvá od 1.10.2014 do 30.6.2015 

a príspevok UPSVaR-u v uvedenom období činí 23 443,20 eur. 

 

V rámci dobrovoľníckej sluţby ako sme uţ uviedli v kapitole č.2 Personálna agenda  podporil 

UPSaR prostredníctvom MsKS 9 UoZ sumou 5 348,43 eur. 

 

 

 

 

Digitalizácia kina 
MsKS bolo v decembri úspešné pri podávaní projektu na digitalizáciu kina, ktorú 

audiovizuálny fond podporil sumou 30 tisíc eur. Zvyšná potrebná časť nákladov na nákup 

techniky, ktorú projekt nepodporoval bude realizovaná formou splácania pôţičky 

audiovizuálneho fondu.  

 

Protišmyková podlaha okolo bazénov 
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V spolupráci s mestom Sabinov bol podaný projekt aj na VÚC Prešovského samosprávneho 

kraja. Na nákup protišmykovej podlahy v okolí bazénov podporil VÚC PSK sumou 3 000 

eur. 
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5. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A VEREJNE-OBCHODNÉ SÚŤAŢE 

Verejné obstarávanie a verejno-obchodné súťaţe 

 

Keďţe MsKS nemalo do roku 2014 zriadený profil vereného obstarávateľa a ani ďalšie 

náleţitosti spojené s verejným obstarávaním, bolo potrebné celú túto agendu najprv zastrešiť 

a spracovať potrebné náleţitosti. Od januára 2014 vykonáva agendu spojenú s verejným 

obstarávaním Zuzana Hudáčová. 

 

V roku 2014 boli zrealizované podľa §9 ods. 9 tieto verejné obstarávania 
 

 

 

Por.  

číslo  
 

 

        Predmet zákazky 
 

 

 Hodnota 

zákazky v 

€ bez DPH  
 

 

Identifikácia úspešného uchádzača 

(obchodné meno, sídlo/miesto 

podnikanie,IČO 
 

1. 
 

 Kancelárske potreby  
 

 

2.187,19 
 

 

 Mária Kapallová – KAPAP, Záhradná 

2555/5,  

080 06 Ľubotice, IČO 33 952 264  
 

2. 
 

 Čistiace prostriedky  
 

 

2.342,02 
 

 

 Mária Kapallová – KAPAP, Záhradná 

2555/5,  

080 06 Ľubotice, IČO 33 952 264  
 

3.  

 Materiál na opravu a údrţbu  
 

 

11.214,39 
 

 

 Jozef Kropiľák, Hviezdoslavova 10,  

083 01 Sabinov, IČO 40 289 923  
 

4. 

 

 Grafické, fotografické a         

marketingové sluţby 
 

 

1.350,00 
 

 

 Diamond Art s.r.o.,17. novembra 71,  

083 01 Sabinov, IČO 47 591 161  
 

5. 

 

 Ozvučovacie a osvetľovacie 

sluţby a prestrešenie pódia  
 

 

 4.989,00  
 

 

 ((e)) emottion, s.r.o. , Kamence 911/18  

013 03 Varín, IČO 46 520 465  
 

6. 

 

 Zabezpečenie stravovania 

formou stravných lístkov  
 

 

 10.886,17  
 

 

 LE CHEQUE DJEUNER s.r.o., Tomášikova 

23/D  

821 01 Bratislava, IČO 31 396 674  
 

7. 

 

 Odstránenie závad zistených 

pri revízii elektrických 

zariadení a bleskozvodu  
 

 

 2.505,19  
 

 

 Elektrikár, s.r.o., Višňová 133/13  

083 01 Sabinov, IČO 36 834 524  
 

8. 

 

 Dodávka a montáţ 

kompenzačného rozvádzača 

pre MsKS v Sabinove  
 

 

 977,50  
 

 

 Ing. Otto Komiňák, Sabinovská 34  

082 21 Veľký Šariš, IČO 36 905 534  
 

9. 

 

 Redakčné a grafické 

spracovanie, tlač a 

distribúcia mesačníka 

Spravodajca mesta Sabinov  
 

 

 10 890,00  
 

 

 ADIN spol. s r.o., Dubová 2, 083 01 Prešov  

IČO 36 490 121  
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V priebehu roka 2014 prebehli tieto verejne – obchodné súťaţe: 

 

 

 

Por.  

číslo  
 

 

        Predmet nájmu 
 

 

Vysúťaţená 

cena  v € za 

/1 m
2 

 
 

 

Identifikácia úspešného uchádzača 

(obchodné meno, sídlo/miesto 

podnikanie, IČO a vyuţitie priestorov 
 

1. 
Vodný futbal pre kúpalisko   

 

  
 

Zmena znenia 

nájomnej 

zmluvy, nová 

zmluva má 

platnosť do 

roku 2016 

FEBAS, s.r.o., Nová 445/13, 054 01 Levoča 
 

2. 

Plocha pozemku v areáli 

mestského kúpaliska Sabinov 

vo vlastníctve mesta Sabinov 

a v správe prenajímateľa, 

maximálna výmera stánku 

(predajného miesta) 40 m
2
, 

maximálna výmera terasy 

(vrátane priestoru pre 

uloţenie stolov a stoličiek) 

80 m
2
 

 

Vedľajšia 

kolónka 

obsahuje aj 

sumy za m
2  

aj meno 

nájomcu 

Hokejový klub Sabinov, Levočská 2, 083 01 

Sabinov 
výmera stánku (predajné miesto): 20,5 m

2  
 

výška nájomného za m
2  

: 21, 50 € na dve 

sezóny (3,5 mesiaca v roku 2014 a 3,5 

mesiaca v roku 2015) 

výmera terasy pred stánkom: 3 m
2 

 

výška nájomného  pre terasu za m
2 

: 21, 50 €  

na dve sezóny (3,5 mesiaca v roku 2014 a 3,5 

mesiaca v roku 2015), 

Marek Pribula, 17. novembra 79, 083 01 

Sabinov 
výmera stánku (predajné miesto): 21 m

2  
 

výška nájomného za m
2  

: 21, 30 € na dve 

sezóny (3,5 mesiaca v roku 2014 a 3,5 

mesiaca v roku 2015), 

Hokejový klub Sabinov, Levočská 2, 083 01 

Sabinov 
výmera stánku (predajné miesto): 9,15 m

2  
 

výška nájomného za m
2  

: 21, 50 € na dve 

sezóny (3,5 mesiaca v roku 2014 a 3,5 

mesiaca v roku 2015), 

MERY-B, s. r. o. Hlavná 44, 080 01 Prešov 
výmera stánku (predajné miesto): 25 m

2  
 

výška nájomného za m
2  

: 25 € na dve sezóny 

(3,5 mesiaca v roku 2014 a 3,5 mesiaca 

v roku 2015) 

výmera terasy pred stánkom: 20 m
2 

 

výška nájomného  pre terasu za m
2 

: 25 € (3,5 

mesiaca v roku 2014 a 3,5 mesiaca v roku 

2015) 

Valéria Šimonová M. Benku 1, 080 01 

Prešov 
výmera stánku (predajné miesto): 12 m

2  
 

výška nájomného za m
2  

: 25 € na dve sezóny 

(3,5 mesiaca v roku 2014 a 3,5 mesiaca 

v roku 2015) 

výmera terasy pred stánkom: 18 m
2 
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výška nájomného  pre terasu za m
2 

: 25 € (3,5 

mesiaca v roku 2014 a 3,5 mesiaca v roku 

2015) 

DAJSI fresh, s.r.o., Malý Šariš 314 
výmera stánku (predajné miesto): 5,5 m

2  
 

výška nájomného za m
2  

: 21,30 € na dve 

sezóny (3,5 mesiaca v roku 2014 a 3,5 

mesiaca v roku 2015) 

LINGUA Poprad, s.r.o. Námestie sv. Egídia 

69/4, 058 01 Poprad 
výmera stánku (predajné miesto): 12 m

2  
 

výška nájomného za m
2 

:  35 € na dve sezóny 

(3,5 mesiaca v roku 2014 a 3,5 mesiaca 

v roku 2015) 

výmera terasy pred stánkom: 38 m
2 

 

výška nájomného  pre terasu za m
2
: 35 € (3,5 

mesiaca v roku 2014 a 3,5 mesiaca v roku 

2015) 

ponúkaná atrakcia: detská trampolína 

 

3. 

Plocha na prízemí o výmere 40 

m
2
 

33,19 /m
2
/rok, 

t. j. 1327,60 

€/rok za celý 

predmet nájmu 

Immerse, s. r. o.,so sídlom Kaplna 51, 900 

84, štatutárny orgán: Ing. Michal Eliaš, 

konateľ 

IČO: 47034289, DIČ: 2023728762 

 

4. 

Plocha  na prízemí MsKS 

o celkovej výmere 125,69 m
2
 

  
 

Celkový 

ročný nájom 

za prenajaté 

priestory -

6066,26, 

výška 

mesačného 

nájomného -

505,52 
 

Tham Dao Thi, Popradská 6436/6, 080 01 

Prešov, vyuţívanie priestorov- predaj 

                                                                                                                                                                                        

5. 

Plocha na prízemí MsKS 

o celkovej výmere 436,70 m
2
,  

 

Celkový 

ročný nájom 

za prenajaté 

priestory -

16 372, 64, 

Výška 

mesačného 

nájomného - 

1364,39 

Jozef Hraško, Reštaurácia Dom Kultúry, 

083 01 Sabinov, Kukučínova 25/813, 082 71  

Lipany, IČO:  43 165 915, DIČ:                                     

107 686 45 58, vyuţívanie priestorov-  

reštauračné sluţby 

6. 

Plocha na prízemí MsKS a  

strecha budovy o 

výmere 15,75 m
2
 

 

Plocha  

49,80/m
2 
 

ročne, čo 

predstavuje 

celkovo  

nájomné vo 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.   T. 

Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, jednajúci: 

JUDr. Martin Miller, konateľ, IČO: 

35 971 967, DIČ: SK 2022117405, 

vyuţívanie priestorov - poskytovanie sluţieb 

v oblasti retransmisie televízneho vysielania 
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výške 784,35 

ročne,  
strecha  

budovy nájomné 

vo výške - 432 

ročne. 
 

a vysielania programových sluţieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7. 

Plocha na druhom poschodí 

MsKS o výmere 3 m
2
 

50/m
2
 ročne, 

celkovo 150 

ročne 

REAL STYLE, s.r.o., Janka Borodáča 18, 

083 01 Sabinov, IČO:36 494 526 

zastúpený: Ing. Zuzana Baňasová, konateľka, 

vyuţívanie priestorov- kancelária 
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6.  ZÁUJMOVO - UMELECKÁ ČINNOSŤ 

 

6.1. Kultúrne centrum Na korze Sabinov 

 
V priestoroch Kultúrneho centra Na korze sa nachádza: 

- Stála expozícia filmu Obchod na korze (1.poschodie) 

- Mestská galéria (1.poschodie) 

- Informačné centrum (1.poschodie) 

- Koncertná sála (viacúčelová – prízemie) 
 

 Pracovníci kultúrneho a informačného centra poskytujú návštevníkom informácie 

miestneho charakteru, v prípade záujmu sprevádzajú turistov po meste (s výkladom) 

a tieţ v mestskom múzeu-bašte. Pripravujú pre návštevníkov výstavy, edukačné a kultúrne 

aktivity pre deti, mládeţ aj dospelých a pomáhajú pri organizovaní rôznych podujatí 

a stretnutí, ktoré sa konajú v priestoroch Kultúrneho centra.  

 

INFORMAČNÉ CENTRUM: 
 Sluţby informačného centra vyuţilo 615 turistov a návštevníkov (roku 2013 to 

bolo 766). 

  

 

MÚZEUM – BAŠTA: 
 Mestské múzeum je umiestnené v severovýchodnej bašte. Vystavené exponáty 

zapoţičalo mestu Krajské múzeum v Prešove. 

 V podzemnom priestore sa nachádza expozícia skamenených driev, zostavená zo 

zbierky amatérskych geológov, manţelov Františka a Jarmily Chovancových z Prešova. Táto 

expozícia bola 10. júna 2014 rozšírená o ďalšie exponáty. 

 Na prízemí sú vystavené fotografie starého Sabinova, ktoré sú časťou výstavy 

Historický Sabinov, autora PaedDr. Jozefa Mika. 

 Na prvom poschodí je meštianska izba zariadená dobovým nábytkom, vojenskými 

a poľovníckymi zbraňami a trofejami.  

 Na druhom poschodí je umiestnená národopisná expozícia, v ktorej môţu návštevníci 

vidieť zariadenie ľudovej izby, nábytok, predmety dennej potreby, nástroje a ľudové kroje.  

 Na najvyššom poschodí je expozícia venovaná sabinovským výtvarníkom Ernestovi 

Stenhurovi, Andrejovi Cirbusovi, Erikovi Kraumannovi a Teodorovi Kosztkovi-

Csontvárymu. 

Múzeum navštívilo 300 návštevníkov (v roku 2013 to bolo 236). 

 

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ: 
 Stála expozícia filmu OBCHOD NA KORZE, pripomína slávne nakrúcanie v našom 

meste. Záujemcovia si môţu pozrieť fotografie z nakrúcania, originálny scenár a rekvizity, 

rozprávanie priamych účastníkov nakrúcania ako aj ukáţky z filmu.  

 V mestskej galérii a v koncertnej sále bolo zrealizovaných 17 výstav pripravených 

v spolupráci s učiteľmi a ţiakmi sabinovských materských a základných škôl, CVČ Radosť, 

fotografmi, výtvarníkmi a remeselníkmi zo Sabinova a okolia. Veľkému úspechu sa tešila 

najmä interaktívna výstava bábok, ktorú navštívilo vyše 300 detí, výstavy prác deti a ţiakov 

sabinovských škôl a tematické výstavy remeselných výrobkov, ktoré videlo 989 

návštevníkov.  
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Výstavy si prezrelo 4 104 návštevníkov zo Sabinova a okolia, turistov zo Slovenska aj  

zahraničia (v roku 2013 to bolo 3 221). 

 

ZÁUJMOVO- TVORIVÁ OBLASŤ: 

 

I. TVORIVÉ DIELNE 
 Uţ pravidelne sa v priestoroch kultúrneho centra realizovali tvorivé aktivity.   

Najväčší záujem je o tvorivé dielne zamerané na tradičné remeslá a materiály, v období 

sviatkov Veľkej noci a Vianoc. Aktivít sa zúčastňovali deti, mládeţ aj dospelí. 

 V KC Na korze funguje uţ ôsmy rok KORZO KLUB – skupina tvorivých ţien. Klub 

sa stretával pravidelne 2x mesačne od 15.1.2014 do 13.12.2014. Jeho činnosť bola zameraná 

na voľno-časové tvorivé aktivity. Navštevovalo ho 12 ţien rôznych vekových kategórií. 

Stretnutia sa konali v poobedňajších hodinách a priebeţne ich navštevovali aj nečlenovia, 

nakoľko činnosť je určená aj pre širokú verejnosť. Prácu klubu sme prezentovali na 

veľkonočnom, umeleckom a vianočnom bazári. Členky sa aktívne zapájali aj do iných aktivít 

organizovaných KC Na korze (napr. Jesenný kultúrny festival, Deň detí a pod.) Pre veľký 

záujem sme pokračovali v realizácii divadelných bábkovo-hraných predstavení pre verejnosť. 

V tomto roku sme hrali divadlo 4x a navštívilo nás okolo 250 detí a rodičov.  

V tvorivých dielňach pracovalo 772 dospelých a detí z MŠ, ZŠ, CZŠ, ŠZŠ, SZŠ zo 

Sabinova a okolia (v roku 2013 to bolo 618).  

  

II. KONCERTY a RECITÁLY 
 Koncertná sála sa vyuţívala na interné a komorné koncerty, recitály váţnej, modernej 

a folklórnej hudby, prezentácie kníh a mestské, okresné aj krajské prehliadky detí MŠ, ţiakov 

aj dospelých. 

Koncerty a recitály si vypočulo 1 306 milovníkov rôznych hudobných a literárnych 

ţánrov (v roku 2013 to bolo 924). 

 

III. TEMATICKÉ AKTIVITY 
 Počas celého roka sa v kultúrnom centre konajú podujatia a stretnutia pre deti, mládeţ, 

dospelých aj seniorov zo Sabinova, pripravované v spolupráci s materskými, základnými 

a strednými školami, ZUŠ, CVČ Radosť, kniţnicou, Senior klubom, Jednotou dôchodcov 

a dobrovoľníčkami z KORZO KLUBU, pri ktorých plne vyuţívame podnetné prostredie 

výstavných priestorov a historickej budovy. 

Týchto aktivít sa zúčastnilo 1 915 účastníkov ( v roku 2013 to bolo 939). 

 

INÉ PODUJATIA: 
 Pracovníci pripravovali priestory kultúrneho centra pre rôzne stretnutia občanov, škôl, 

organizácií, klubov a zdruţení nášho mesta. 

Týchto podujatí sa zúčastnilo 2 585 návštevníkov (v roku 2013 to bolo 1 875). 

 

Kultúrne centrum Na korze v roku 2014 navštívilo 11 597 (v roku 2013 to bolo 8 579) 

návštevníkov zo Sabinova, blízkeho okolia, zo Slovenska aj zahraničia. 

Za rok 2014 sa vyzbieralo na vstupnom (vstupné: 0,40 €/dospelý a 0,20 €/dieťa) 122,40 € v 

roku 2013 to bolo 152,00 €). 

Vstupné do Bašty – múzea (vstupné: 0,50 €/osoba) bolo 145,50 € (117,50 €- hotovosť + 28 

KP) (v roku 2013  to bolo 164,50 €). 

Prenájom priestorov v KC bol 529,00 € (v roku 2013 to bolo 355,00 €). 

Príjem za tvorivé dielne (1 €/osoba) bol 590,00 € (102 hotovosť+ 480 KP) (v roku 2013 to 

bolo 266,00 €). 
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6.2. Úsek záujmovo-umeleckej tvorivosti a vzdelávania pôsobiaci v MsKS 

I. SÚBORY A ZÁUJMOVÉ KOLEKTÍVY 

V roku 2014 v MsKS pracovali tieto záujmové kolektívy: 

 

DIVADELNÝ SÚBOR SOS                         9 členov       
 Vedúca Mgr. Eva Arvayová         

- naštudoval divadelnú hru Oklamaný manţel – od Molièra, reţijne pripravila Mgr. Eva 

Arvayová 

- 4 reprízy 

 

FS SABINOVČAN     22 členov 
Vedúci  do augusta 2014 Miroslav Fabián 

Od novembra  2014 Štefan Foriš 
Súbor absolvoval v tomto roku 20 vystúpení. Zúčastnil sa 2 medzinárodných festivalov v júli 

/3.-6./ v Rumunsku Oradea a od 4. – 9. 9.2013 - XXII. Medzinárodného festivalu piesni 

a tancov - Siedlce Poľsko. 

 

DFS SABINÍK              
Vedúci do augusta 2014 Miroslav Fabián     20 členov 

Od októbra  Mgr. Natália Salanciová            45 členov 
Absolvoval 19 vystúpení. Zúčastnil sa aj medzinárodného festivalu v Poľsku – Dydnia. Svoje 

vystúpenia spájajú s folklórnym súborom Sabinovčan. Súbor oslávil svoje 25. výročie. 

Premiérový program sa realizoval v decembri pod názvom Tancuj, tancuj. 

 

DFS – SPEVÁCKA SKUPINA    8 členov 
Vedúcou  Mgr. Katarína Lukčíková. 

- súčasťou  DFS Sabiník a FS Sabinovčan  

 

ĽUDOVÁ HUDBA SABINOVČAN   7 členov 
Vedúci Mgr. Ján Bak 

- sprevádzajú DFS Sabiník, FS Sabinovčan a FS-V Sabinovčan  

 

FS – V SABINOVČAN      15 členov 
Vedúci Ladislav Trojanovič 

 

MDH SABINKA      13 členov 
Vedúci František Rokošný 
- absolvovala 13 vystúpení 

 

BREAK DANCE      10 členov 
Vedúci Daniel Duda 

- pracoval do júna 

 

REAL STREET – MODERNÝ TANEC   20 členov 
Vedúca Martina Hrabčáková 

- absolvovali 13 vystúpení 
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TANEČNÝ KLUB (spoločenský tanec deti a mládeţ) do júna  14 členov 

od septembra v ZUŠ Sabinov 

Vedúca Katarína Fečová - DiS.art 
 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE  podujatia 
 

1 x kurz nemeckého jazyka                   12 účastníkov 

3 x kurzy spoločenského tanca   198 účastníkov 

Akcie vlastné:   

KULTÚNO-SPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ 

Programy, o ktoré bol záujem a mali aj veľký úspech: 

 

1. Maškaráda mestom s FS Sabinovčan 

 

2. Najsympatickejší manţelský pár mesta Sabinov – facebooková súťaţ 

 

3. Fašiangy v Sabinove so zabíjačkovými špecialitami a s kultúrnym programom FS 

Sabinovčan a MDH Sabinka spojené s Karnevalom na ľade 

 

4. Stavame my máje  na námestí s FS Sabinovčan a MDH Sabinka 

 

5. Country majáles na kúpalisku spojená s tancom 

 

6. Deň detí – zapojenie všetkých škôl do súťaţí s kultúrnym programom DFS Sabiník 

a historickým šermom 

 

      7.  Dni Sabinova 

  

8. jún 2014 (nedeľa): 

J.B.P. MOLIÈRE: OKLAMANÝ MANŢEL - premiéra – kinosála MsKS 

réţia: Eva Arvayová st. 

účinkovali: divadelníci Sabinovskej ochotníckej scény 

 

9. jún 2014 (pondelok): 

SLÁVNOSTNÉ ODHALENIE SOCHY SABÍNY  

autor diela: Juraj Andraščík 

účinkovali: ţiaci a učitelia ZUŠ Sabinov 

 

 

11. jún 2014 (streda): 

GALAPROGRAM SPOJENÝ S UDEĽOVANÍM CENY MESTA A CENY 

 PRIMÁTORA MESTA - KINOSÁLA MSKS 

účinkovali: ţiaci a učitelia ZUŠ a Zdruţenie mladých umelcov v Sabinove 
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12. jún 2014 (štvrtok): 

HLAS CIGÁNSKEHO SRDCA – pódium na námestí 

XI. ročník rómskeho festivalu 

účinkovali: ZŠ 17. novembra, MŠ Švermova, ZŠ Komenského, Spojená škola 

Sabinov, ZUŠ Sabinov, Komunitné centrum ETP, ZŠ s materskou školou Bajerov 

 

42. SABINOVSKÝ JARMOK  
14.00 h – otvorenie jarmoku s Piper Jančom a Divadlom Haliganda z Košíc (šou 

obrovských bábok) a prezentácia škôl 

účinkovali: Show veľkých bábok - Košice, Maţoretky Tedasky, MŠ 9. mája, MŠ 

17.novembra, MŠ Švermova , MŠ Jarková, ZŠ 17. novembra, ZŠ Komenského, CZŠ 

sv. Jána Krstiteľa, Súkromná ZŠ, ZUŠ Sabinov, Súkromná ZUŠ Šarišské Michaľany, 

Makuka Crew, Karate klub Katsudo Sabinov, Tanečný klub pri MsKS, Real Street, 

MDH Sabinka, ZŠ s materskou školou Bajerov, ZŠ Ľutina 

 

13. jún 2014 (piatok): 

V SOBINOVE NA JURMAKU 
Účinkovali: Škola tanca M. Fabiána, DFS Sabiník – Sabinov, DFS Polomianček - 

Poloma, DFS Hoľanga – Raţňany, DFS Krivianček  -Krivany, DFS Havrančatá - 

Ľutina, FS Uzovčan – Uzovce, FS Barvinek – Jakubovany,  FS – V  Sabinovčan – 

Sabinov, FS Sabinovčan – Sabinov, FS Chodowiacy – Siedlce, FS Zväzu Rusínov 

a Ukrajincov - Petrovce v Chorvátsku, PUĽS – Prešov 

 

ŢREBOVANIE JARMOČNEJ TOMBOLY 

jarmočná tombola 

 

14. jún 2014 (sobota): 

SABINOV SA BAVÍ 

ODTIAĽ POTIAĽ - punk rock - Prešov 

THE FREAKS - rock n roll – Šarišské Michaľany 

DRÍST - folklór-rock - Ilava 

ASTACUS REVIVAL JUDAS PRIEST - melody rock - Niţná 

PAVOL HAMEL - klasik, pop-rock - Bratislava 

 

15. jún 2014 (nedeľa): 

FRANTIŠEK NEDVĚD A VOJTA NEDVĚD S KAPELOU kinosála MsKS 
 

 

8. Kultúrne leto – FS Sabinovčan V, MDH Sabinka, Violin show Stana Salanciho, 

Zdruţenie Mladých umelcov Sabinova a koncert Chóru Miasta Siedlce 

 

9. Oslavy Kladenia vencov SNP so salvami a prehliadkou historických uniforiem 

 

10. Jesenný kultúrny festival s kultúrnym programom, špecialitami, ktoré napiekli a 

navarili všetky školy, seniori v Sabinove, Poľovnícke zdruţenie a Rybársky zväz. Pre 

deti sme pripravili atrakcie - nafukovací hrad, drevený kolotoč, maľovanie na tvár 

a novinkou bol slovenský rekord v dvoch disciplínach, v dĺţke ošúpanej šupky jablka a   

zjedení jablka na čas. 
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11. Otvorenie Zimného štadióna s kultúrnym programom a hokejovým zápasom 

 

12. Mikulášska slávnosť a Rozsvietenie jedličky s kultúrnym programom – námestie 

 

13. Tancuj, tancuj...  premiérový program DFS Sabiník 

 

14. Vianočné trhy – s kultúrnym programom - námestie 

 

Celkovo sme pripravili alebo sme boli ako spoluorganizátori 111 akcií, ktoré navštívilo 

pribliţne 25 654 záujemcov. 

 

 

 

 

 

Kúpené a celovečerné  programy a programy pre školy  
 

Rok 2014      rok 2013 
12  celovečerných koncertov  6 

11  súťaţí festivalov a prehliadok 8  

11  divadelných predstavení  20  

12  výchovných koncertov  16 
 

ZDRAVOTNÉ A KONDIČNÉ CVIČENIA za nájom 

Zumba - 2x týţdenne  - priemerný počet: 12 cvičeniek  

Pilates - 6 x týţdenne  - priemerný počet: 16 cvičeniek   

Kalanetika - 2x týţdenne  - priemerný počet: 11 cvičeniek  
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6.3. Mestská kniţnica 
 

Kniţničný fond k 31.12.2014: 26 429 kniţničných jednotiek 

Ročný prírastok: 408  

 z toho dary od čitateľov: 168 

 prírastok kúpou: 240 z toho z grantu 80 a z príspevku zriaďovateľa 160 

 

Ročný úbytok: 569 

Počet výpoţičiek spolu: 26 599 z toho absenčne: 25 493 /- 1 288 oproti roku 2013/ 

Počet aktívnych čitateľov: 1 216 /- 12 oproti roku 2013/ z toho do 15 rokov: 480 /-14 oproti 

roku 2013/ 

Návštevnosť kniţnice: 10 432 /+102 oproti roku 2013 /z toho - na podujatiach 2 441 

        - internet 102 

 

Počet podujatí celkom: 86 /-2 oproti roku 2013/ z toho informačná výchova 20 

 

Podujatia s najširším záberom: 
26.2. beseda so spisovateľkou Erikou Matonokovou pre II.stupeň ZŠ 

18.3. XX. SABINOVSKÝ ČIM –ČIM - obnovená mestská prehliadka v prednese 

 pôvodnej slovenskej poézie a prózy detí sabinovských materských škôl 

20.3. beseda so spisovateľom kníh pre deti Valentínom Šefčíkom pre ţiakov 2. roč. ZŠ 

4.4. Noc s Andersenom - šiesta noc v kniţnici plná dobrodruţstiev, čítania a súťaţí 

7.5. Nechajme prehovoriť príbehy starých čias – beseda so spisovateľkou Erikou  

 Matonokovou pre Senior klub. 

20.5. XXXI. Sabinovský autorský a recitátorský máj - po ročnej prestávke obnovená 

 literárna súťaţ pre ZŠ a SŠ 

11.6. Vrásky času - literárno – hudobné pásmo o ţivote a diele sabinovského rodáka 

 spisovateľa a redaktora Antona Prídavka pre študentov sabinovského gymnázia 

od 17.9. Burza kníh v priestoroch kniţnice 

25.9. Besedy so spisovateľkou Margit Garajszki v rámci literárneho festivalu Prešov  

 číta rád  

26.9. Besedy so spisovateľkou Margitou Kudry v rámci literárneho festivalu Prešov   

 číta rád 

od 9.10. Záloţka do kníh spája školy - výstava prác ţiakov ZŠ 17.novembra – 

 celoslovenský projekt 

4.11. VI. Sabinovský čitateľský maratón - reťazové čítanie detí a dospelých 

 - 229 účastníkov 

14.11. beseda so spisovateľkou Janou Beňovou, finalistkou ceny Anasoft litera   

16.12. Nech svieca vianočná zapáli svetlo v nás -predvianočné posedenie pre seniorov 

 v spolupráci so Senior klubom 
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6.4. Úsek práce s filmom – Kino Torysa 
 

V roku 2014 kino odpremietalo 58 predstavení z toho 12 detských a 5 

organizovaných pre školy. Návštevnosť v kine bola 1 818 divákov a trţby činili 3 350 €. 

Oproti roku 2013 sme urobili vyššie príjmy a aj návštevnosť v kine stúpla. Aj napriek tomu sa 

začína naplno prejavovať skutočnosť, ţe nemáme digitalizované kino.  

 Od 1. septembra 2013 začína pri kine Torysa fungovať Filmový klub Torysa ktorý 

bol zaloţený v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov v Bratislave. V roku 

2014 sa prihlásilo 10 členov, ktorí si zakúpili klubové preukazy.  

 

VÝSLEDKY KINA V ČÍSLACH:  

 

Príjem kina: 

Vstupné:     3 350,00 € 

Reklamná plocha – plagát: 0,00 € /v roku 2014 sme nemali 

sponzorov/ 

S P O L U    3 350,00 € 

 

Výdaje kina: 

Poţičovné filmov:   2 108,16 € 

Mzdy (premietači, zriadenkyňa):  686,72 € 

Dotlač plagátov:   720,00 € 

Poštovné plagáty:   136,90 € 

Dopravné filmov:   122,85 € 

S P O L U    3 774,63 € 
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7. ÚSEK ŠPORTOVEJ A REKREAČNEJ ČINNOSTI 

 

1. PRÍJMY ŠPORTOVÝ AREÁL 

 

a) MESTSKÉ KÚPALISKO 

 

Návštevnosť a trţby Mestského kúpaliska 

 

Mestské kúpalisko sme otvorili dňa 01.06.2014 a prevádzkovali sme ho do 

06.09.2014.  

V roku 2014 návštevnosť kúpaliska oproti roku 2013 klesla, viac ako o polovicu 

návštevníkov a trţby sa nám zníţili takmer o 39 400 €. Nepriaznivá letná sezóna priamo 

súvisí zo zlým počasím počas roka. V roku 2014 sme mali málo teplých dní, od ktorých závisí 

návštevnosť mestského kúpaliska. Počas prevádzky kúpaliska sme mali 27 dni úplne bez 

návštevníkov. 

 

b) ZIMNÝ ŠTADIÓN 

 

Návštevnosť a trţby Zimného štadióna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimný štadión sme začali prevádzkovať 01.01.2014 a prvá časť prevádzky v roku 

2014 trvala do 15.03.2014. Po zastrešení umelej ľadovej plochy sme Zimný štadión 

prevádzkovali v roku 2014 od 26.10.2014 a do 31.12.2014. 

Rok 2013 2014

Návštevnosť

Tržby v €

Návštevnosť

Tržby v €
ZŤP ZŤP

Jún 12 60 898 35 23

Júl 34 1 61 156

August 24 0 150 105

September 2 0 1 42,00

Spolu 70 61 246 285

Deti + 
dospelí

Organizované 
skupiny 

Deti + 
dospelí

Organizované 
skupiny 

2 064 6 151,50 2 407,50

13 761 37 647,32 7 417 21 724,30

11 322 31 851,58 5 051 12 115,00

27 147 75 650,40 13 368 36 288,80

Rok 2013 2014

Návštevníci 

Tržby v €

Návštevníci 

Tržby v €
Objednávky Objednávky 

Január 106 127

Február 879 92 925 117

Marec 67 51 75 35

Október 42 12

November 109 17 127

December 103 143

Spolu 369 561

Verejné 
korčuľovanie

Verejné 
korčuľovanie

1 513 7 851,60 2 386 8 698,90

6 251,40 6 761,80

2 874,80 2 135,00

1 293,60

1 060,60 1 242 8 579,40

2 236 8 227,80 2 145 14 691,40

4 804 26 266,20 6 815 42 160,10
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Návštevnosť Zimného štadióna sa oproti roku 2013 zvýšila o viac ako 2 000 

návštevníkov. Príjmy zo Zimného štadióna sa nám oproti roku 2013 zvýšili o viac ako 15 000 

€. 

 Vďaka zastrešeniu bol Zimný štadión prevádzkovaný aj počas teplejších dní a dní, keď 

sneţilo či pršalo. Porovnanie minuloročnej sezóny - 2013/2014 s tohtoročnou sezónou - 

2014/2015 predkladáme v pracovnej verzii, keďţe ZŠ bol ešte v čase prípravy rozborov 

v roku 2015 v prevádzke. Ako je z pracovnej verzie vidieť, nárast bol aj v počet návštevnosti 

aj v príjmoch plynúcich zo vstupného a objednávok. 

 

Verejné 

korčuľovanie
Objednávky 

Novembre 2013 – Marec 2014 5 731 399 26 884,10

Október 2014 – Marec 2015 9 153 660 55 481,40

Návštevníci 

Tržby v €

 
 

c) UMELÁ TRÁVNATA PLOCHA 

 

Trţby Umelej trávnatej plochy 

 

 

 

 

 

 

 

UTP sme prevádzkovali od februára 2014 do marca 2014. V roku 2014 boli celkové 

príjmy z UTP, ktorá bola vyuţívaná na prípravne zápasy okolitých obcí 2 400 €.  

Trţby z UTP sú závislé od počtu prenájmov UTP, počtu zápasov a tréningov 

futbalových klubov. UTP bola počas prevádzky v uvedenom období vyuţívaná predovšetkým 

domácimi klubmi (ţiaci, dorast a A muţstvo).  

Majstrovské zápasy a tréningy počas jarnej a jesennej časti prebiehali na futbalovom 

ihrisku. 

 

d) Prenájom priestorov v Športovom areáli 

 

Príjem za prenájom priestorov v Športovom areáli 

 

 

 

 

Príjem z prenájmov 

priestorov v športovom areáli sa nám zníţil oproti roku 2013 o  

2 552,97 €.  

Rok 2013 2014

Tržby v € Tržby v €

Január 400,00

Február

Marec 700,00

Apríl 100,00

Spolu

1 600,00 1 700,00

1 050,00

3 150,00 2 400,00

Rok 2013 2014

Suma v € Suma v €

Dlhodobý 

Krátkodobý 

Spolu 

3 268,83 1 911,45

4 080,00 2 884,41

7 348,83 4 795,86
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Krátkodobý nájom sme riešili prostredníctvom verejno-obchodnej súťaţe 

obstarávania. K 31. decembru 2012 sme mali voči nájomcovi IM GROUP, s.r.o. - Matrin Ildţa 

pohľadávku vo výške 1 889,89 €, ktorú uhradil v priebehu roku 2013, preto je príjem z nájmu 

z roka 2014 oproti roku 2013 niţší. Dôvodom je aj skutočnosť, ţe sme vysúťaţili niţšie ceny 

vo verejno-obchodenej súťaţi. Na druhej strane sa nám však vďaka zmene zmluvy na 

prenájom vodného futbalu podarilo ušetriť 1 885 €. Čiţe celkovo sme v časti príjmov 

z nájmov v roku 2014 oproti roku 2013 boli v zisku o 1 221,92 €. 

 

e) Príspevok mesta Sabinov 

 

 Mestské kultúrne stredisko je v zmysle zákona č.533/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 21 ods. 1 a 2 

príspevkovou organizáciou, t. j. právnickou osobou obce, ktorej menej ako 50 % výrobných 

nákladov je pokrytých trţbami, a ktorá je na rozpočet obce zapojená príspevkom. Príspevok 

obce – mesta Sabinov v roku 2014 v súlade s rozpočtom mesta na rok 2014 pre financovanie 

činnosti Športového areálu činil 90 968 eur. 
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8. VÍZIE DO BUDÚCNA 

 

    Za účelom zníţenia výdavkov na energiu je nevyhnutné uskutočniť celkovú rekonštrukciu 

MsKS a najmä jeho zateplenie. Čo sa týka materiálneho vybavenia je potrebné v prvom rade 

zakúpiť nové stoly a stoličky vyuţívané na oslavy, svadby, kary a pod., a to tak pre MsKS, 

ako aj pre KD Orkucany.  

 

    V Športovom areáli je potrebné urobiť viaceré rekonštrukčné práce – vybudovať cestu 

k Zimnému štadiónu (ZŠ), zriadiť bufet v ZŠ a tribúnu pre divákov, spŕch v šatniach, rozšíriť 

plochu kúpaliska, dobudovať bazén a pod. K zlepšeniu sluţieb pre verejnosť je určite 

potrebné riešiť zmenu podlahy v ZŠ, aby mohol byť vyuţívaný aj mimo zimných mesiacov, 

rozšíriť a skvalitniť sluţby kúpaliska – kúpou tobogánov, detských preliezok a ďalších 

atrakcií, ako aj zakúpenie tienidiel a protišmykovej krytiny okolo veľkého bazénu. 

      V rámci personálnej agendy je do budúcna potrebné riešiť stálych zamestnancov pre 

sluţby vrátničiek a informátoriek v MsKS a stráţnikov a upratovačiek na ZŠ. 

     Pred nami je tieţ úloha presťahovania KC Na korze, vzhľadom na ukončenie nájomnej 

zmluvy k 31.12.2015 a zavedenie registratúry, ktorá nie je doteraz zavedená v inštitúcii, ako 

aj riešenie zmlúv so športovými klubmi. 


