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Mestské centrum kultúry Malacky predkladá MsZ Malacky Návrh zmeny rozpočtu p.o.m
MCK Malacky na r.2016.
V predkladanej zmene rozpočtu na rok 2016 je zakomponovaný zostatok z predchádzajúceho
roku vo výške 15 000,38€. Navýšenie finančných prostriedkov schváleného rozpočtu je
zapracované v príjmovej i výdavkovej časti.
Vo výdavkovej časti je navýšenie v položke mzdy o 10 854,00 € a v položke povinné poistné
o 4 146,38 €.
Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody pre 2 pracovníkov v TPP.
Pôjde o vytvorenie ½ pracovného miesta na ekonomickou oddelení, 1 pracovného miesta
v knižnici a ½ pracovného miesta v stredisku TIK.
V súčasnej dobe má ekonomické oddelenie MCK 1 a 1/2 pracovníka v TPP. ½ pracovného
miesta, pracovníka, ktorý vykonáva pokladňu, administratívne práce a 1 pracovníka na TPP,
ktorý zabezpečuje celkové účtovníctvo organizácie, zároveň spracováva mzdy, je
personalistom, zaoberá sa inventarizáciou majetku, administratívou spojenou s pracovníkmi
z ÚPSVaR, s povinným zverejňovaním a účtovníctvom získaných prostriedkov z projektov.
V posledných rokoch, je MCK úspešné v podávaní projektov, či už z MKSR, alebo BSK,
s tým však súvisí aj nárast práce týkajúcej sa vyúčtovania projektov. Vyúčtovanie malých
projektov, nie je odôvodniteľnou položkou v rozpočte projektov a určitý nárast je spôsobený
aj rozširovaním organizácie o nové strediská. Organizácia pociťuje potrebu posilniť
ekonomické oddelenie na 2 pracovné miesta .

Ďalšie posilnenie organizácie je potrebné v stredisku MCK knižnica. V minulých rokoch
mala knižnica vždy 3 pracovníkov v TPP. V ostatných 2 rokoch prácu v knižnici zabezpečujú
2 pracovníci a pracovníci, pracujúci na základe Dohody na vykonávanie aktivačnej činnosti
formou dobrovoľníckej služby uzavretej s ÚPSVa R. Ide o nekvalifikovaných pracovníkov,
ktorí po uplynutí doby trvania dohody t.j. c po 4 – 6 mesiacoch odchádzajú.
V septembri 2015 sme uzatvorili s ÚPSVaR Dohodu o poskytnutí príspevku na podporu
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti na vytvorenie nového pracovného miesta
v knižnici. Na základe tejto dohody nám ÚPSVaR refundoval časť mzdy pracovníčky v
knižnici. Táto dohoda sa môže uzatvárať len na dobu určitú a končí 30.6.2016. Dohoda
s ÚPSVaR nám umožnila získať odborného pracovníka pre stredisko Knižnica. Časť
finančných prostriedkov zo zostatku predchádzajúceho roku bude použitá na udržanie si
tretieho pracovného miesta strediska Knižnica.
Mestské knižnice s porovnateľným počtom čitateľov, výpožičiek, knižného fondu majú v TPP
3 až 4 odborných pracovníkov knižnice.
Posilnenie organizácie je potrebné i v stredisku TIK. V súčasnej dobe činnosť TIK – u i
RCDM v priestoroch kaštieľa zabezpečuje 1pracovník. Je potrebné vytvoriť aspoň ½
pracovného miesta, ktoré zabezpečí aspoň čiastočnú zastupiteľnosť . Na základe prieskumu,
sme zistili, že mestá podobné veľkosťou, počtom obyvateľstva mestu Malacky zamestnávajú
v Turisticko-informačných kanceláriách 3 - 4 pracovníkov.
Mestské centrum kultúry Malacky v záujme zachovania potrebnej profesionálnej úrovne
a ďalšieho rozvoja organizácie, žiada o schválenie použiť zostatok z predchádzajúceho roku
na zvýšenie položky mzdy o 10 854,00 € a povinné poistné o 4 146,38 €.

V Malackách, dňa 2.6.2016
Mgr. Jana Zetková
riaditeľ MCK

