
  

 

 

Materiál na rokovanie     Materiál č.: ........./2018/26  

26. zasadnutia  

Mestského  zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

26. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska 

Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia 

prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za  rok 2017. 

Javaslat a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatónője éves jutalmának 

kifizetésére a 2017-es évi prémium mutatók kiértékelése alapján.  

 

 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta  

Beterjeszti:     

 

Preverila:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry 

Felelős:     

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

 

    schvaľuje 

     

 

      

vyplatenie ročnej odmeny z úhrnu v celkovej výške 40 % 

ročného tarifného platu riaditeľke Mestského kultúrneho 

strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na základe 

výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov na 

priznanie ročnej odmeny za rok 2017. 

 

 

 

 

Apríl 2018 

2018. április 

 

 

 

 
 



Dôvodová správa 

 

Komisia pre kultúru a medzinárodné vzťahy Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 

04.04.2018 prerokovala vyhodnotenie ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke 

Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede za rok 2017.  
 

Komisia odporúča vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska 

Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede za rok 2017 v celkovej výške 40 % nasledovne:                                                                                                                                      

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 % 

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

pomocou systému ventilačných rozvodov v budove MsKS Beneka Csaplára. - 15 % 

3. Renovovať podlahu javiska divadelnej sály MsKS Benedeka Csaplára. - 15 % 

 

Odmena v celkovej výške do 40 % môže byť vyplatená iba po schválení Mestským 

zastupiteľstvom v Dunajskej Strede a v prípade, ak Mestské kultúrne stredisko Benedeka 

Csaplára Dunajská Streda má na tento účel dostatok finančných zdrojov. Výška odmeny bude 

vypočítaná z úhrnu ročného tarifného platu vyplateného v roku 2017. 

 

Odmena v celkovej výške do 40 % môže byť vyplatená iba po schválení Mestským 

zastupiteľstvom v Dunajskej Strede a v prípade, ak Mestské kultúrne stredisko Benedeka 

Csaplára Dunajská Streda má na tento účel dostatok finančných zdrojov. Základná sadzba  

ročnej odmeny bude vypočítaná z ročného tarifného platu. 

 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda dňa 10.4.2018 

a odporúča sa schváliť. 

 

 
 
 
 


