
    

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:      /5/2015 

5. zasadnutia  
Mestského  zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 
Dunaszerdahely Város Képviselő Testületének  

5. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska 

v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových 

ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za  rok 2014. 

Javaslat a Városi Művelődési Központ igazgatónője éves jutalmának kifizetésére a 2014 – es 

évi prémium mutatók kiértékelése alapján.  

 

 

 Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Vypracovali:   Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry 

Kidolgozta:       

 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

Határozati javaslat: 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

 

vyplatenie ročnej odmeny na základe výsledkov hospodárenia 

a plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny 

riaditeľke Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede za 

rok 2014 vo výške 32 % z úhrnu ročného tarifného platu.  

 

               
 

 

                                                     

apríl 2015 

2015. április 
 

 

 



Dôvodová správa 

 

Komisia pre kultúru a medzinárodné vzťahy Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 

30.03.2015 prerokovala vyhodnotenie ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke 

Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede za rok 2014.  
 

Komisia odporúča vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska v   

Dunajskej Strede za rok 2014 v celkovej výške 32 % nasledovne: 

 

 

1. Usporiadať  v kultúrnom dome v Mliečanoch v roku 2013 aspoň päť kultúrno-

spoločenských akcií a podujatí pre občanov (tj.: Deň matiek, Deň detí, Leto v Mliečanoch, 

z príležitosti úcty k starým, predvianočné stretnutie -  Mikulášska oslava). 

8 % 

2. Bufet dať do prenájmu tak zabezpečiť prevádzku  bufetu v priestoroch MsKS počas akcií.  

8 % 

3. Vytvoriť multifunkčný priestor v budove MsKS a zabezpečiť jeho plynulú a viacúčelovú 

prevádzku pre občanov mesta podľa potreby. 

8 % 

4. Zabezpečiť kultúrny program počas mestských podujatí spojených s vianočnými 

a adventnými sviatkami.  

8 % 

 

 

Odmena môže byť vyplatená  iba po schválení Mestským zastupiteľstvom v Dunajskej Strede 

a v prípade, že Mestské kultúrne stredisko má na tento účel dostatok finančných zdrojov.                   

Základná sadzba  ročnej odmeny bude vypočítaná z ročného tarifného platu. 

 

 

Mestská rada odporúča materiál schváliť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vyhodnotenie 

 

ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke  Mestského kultúrneho strediska 

v Dunajskej Strede na rok 2014. 

 

1. Usporiadať  v kultúrnom dome v Mliečanoch v roku 2014 aspoň päť kultúrno-

spoločenských akcií a podujatí pre občanov (tj.: Deň matiek, Deň detí, Leto 

v Mliečanoch, z príležitosti úcty k starým, predvianočné stretnutie – Mikulášska oslava). 

Tak, ako v predchádzajúcich rokoch sme  zabezpečili plynulé prevádzkovanie KD 

v Mliečanoch aj pomocou pracovníka – domovníka – Vladimíra Kovačiča. Pravidelne 

vykonávame potrebné opravy, zabezpečujeme upratovanie. 

Ponúkli sme miestnosti – bezplatne – na rôzne stretnutia, napr. s poslancami, na schôdze, 

atď. Ponúkli sme pre obyvateľov rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ale z ich strany sa 

neprejavil žiadny záujem. Musíme však pripomenúť, že na program boli vyhotovené plagáty, 

zabezpečili sme kultúrny program, remeselníkov tvorivej dielne, malé darčeky pre deti, čo 

vyžiadalo nemalé náklady pre MsKS. Pravidelne v Mliečanoch vylepujeme plagáty 

a obyvatelia navštevujú programy MsKS. 

Výdavky na zabezpečenie plynulého prevádzkovania KD v Mliečanoch činili   1.069,47 €. 

2. Bufet dať do prenájmu tak zabezpečiť prevádzku  bufetu v priestoroch MsKS počas 

akcií.  

Obsluha návštevníkov pri našich akcií bola zabezpečená a zabezpečili sme aj automat na 

teplé nápoje, čo mal kladný ohlas.      

3. Rozšíriť ponuku programov Mestského kultúrneho strediska samo organizovanými 

podujatiami s dôrazom na využitie novovytvoreného multifunkčného priestoru  

(Cult.Club) a dať príležitosť miestnym amatérskym skupinám a súborom na 

vystúpenie. 

Multifunkčný priestor v budove MsKS sme zabezpečili (CULTURE CLUB), priestor bol 

využitý našimi súbormi, ale viackrát prenajali aj na súkromné účely (rôzne oslavy, stretnutia, 

atď.). V roku 2014 v MsKS bolo organizované 252 kultúrnych podujatí. 

4. Zabezpečiť kultúrny program počas mestských podujatí spojených s vianočnými 

a adventnými sviatkami.  

Kultúrne programy sme zabezpečili (alebo sme boli spoluorganizátormi) nielen počas 

vianočných a adventných sviatkov, ale v celom kalendárnom roku. 

                                                                                                                                              
 

Mgr. Ildikó Ibolya  
                                                                                                                                  riaditeľka MsKS 
          v.r.  


