
V y h o d n o t e n i e 

 

ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke 

Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede za rok 2017 

 

 

1. Konečný stav pohľadávok na nájomnom a úhradách za služby spojené s nájmom k 

31.12.2016 vo výške 13.959,15 EUR vymáhať zaplatením na účet a z toho 40 % minúť na 

ohodnotenie práce vedúcich amatérskych kultúrnych súborov, ktoré pracujú pri MsKS 

Benedeka Csaplára. 

10 % 

 

Pohľadávky na nájomnom a úhradách za služby spojené s nájmom k 31.12.2016 vo výške 

13.959,15 € boli vymáhané do 15.06.2017. Z toho 5.590,00 € bolo použité na ohodnotenie 

práce vedúcich amatérskych kultúrnych súborov, ktoré pracujú pri MsKS Benedeka Csaplára 

(40% z 13.959,15 € = 5.583,66 €). 

 

A bérleti díjak és a bérléssel kapcsolatos szolgáltatások tartozását 13.959,15 € értékben 

behajtottuk a bérlőn 2017.06.15-ig. Ebből az összegből 5.590,00 € értékben a Csaplár 

Benedek Városi Művelődési Központ mellett működő amatőr csoportok vezetőit jutalmaztuk. 

(40% z 13.959,15 € = 5.583,66 €). 

 

2. Spoločne s Mestským úradom vypracovať projekt na zavedenie rozvodov vzduchu 

pomocou systému ventilačných rozvodov v budove MsKS Benedeka Csaplára. 

 

15 % 

 

Objednali sme štúdium vetracieho a klimatizačného zariadenia MsKS Benedeka Csaplára. 

Projektant: KLT, spol. s r.o. 

 

Tanulmányt készíttettünk a VMK épületének – színháztermének szellőző- és 

klímaberendezésének felújítására. A tervezetet a KLT, spol. s r.o. dolgozta ki. 

 

 

3. Renovovať podlahu javiska divadelnej sály MsKS Benedeka Csaplára. 

 

15 % 

 

V hodnotenom období boli pokračované rekonštrukčné práce v budove MsKS – servis 

javiskových zariadení, oprava a brúsenie podlahy javiska, maľba technických priestorov 

javiska. Náter podlahy javiska (870 eur) a nehorľavá úprava textilných častí javiska (918 eur) 

– práce boli vykonané dňa 14.09.2017 ( Zlatko Kopčok). 

 

Az értékelt időszakban felújíttattuk a színházterem pódiumát, elvégeztettük a színpadi 

berendezések karbantartását, illetve kifestettük a műszaki bejárót. A színpad festése (870 eur) 

és a színpad textilfelületének tűzvédelmi kezelése (918 eur) 2017.09.14-én tortént (Zlatko 

Kopčok).                                                                                               
 

  Mgr. Ildikó Ibolya  

                                                                                                                                 riaditeľka MsKS 

                                                                                                         Benedeka Csaplára 

                                                                                                         a Csaplár Benedek 

                                                                                                           VMK igazgatója 

 

 
 

 


