
  

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  ... /2019/5 

5. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva  Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete   

5.  ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. 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 2018. 

Javaslat a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatónője 

éves jutalmának kifizetésére a 2018-as évi prémiummutatók 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,  

Felelős:   športu a kultúry    

 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:             Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

 

schvaľuje   

jóváhagyja  

 

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 2018. 

a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ 

igazgatónője éves jutalmának kifizetését a 2018-as évi 

prémiummutatók kiértékelése alapján éves alapfizetésének 40 %-

ában. 

 

 

 

 

 

Apríl 2019 

2019. április 

 



Dôvodová správa 

 

Komisia pre kultúru a medzinárodné vzťahy Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 

02.04.2019 prerokovala vyhodnotenie ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke 

Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede za rok 2018.  
 

Komisia odporúča vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska 

Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede za rok 2018 v celkovej výške 40 % :            
 
1. Zabezpečiť pravidelnú prevádzku bufetu v priestoroch MsKs počas akcií, najmä počas 

koncertov a divadelných predstavení.  

- 15% 

 

2. Rekonštrukciou priestorov v MsKS vytvoriť ďalšie priestory pre potreby amatérskych súborov- 

vlastných skupín.  

- 10% 

 

3. Vytvoriť kalendár podujatí kultúrnych programov organizovaných MsKS, GSMU, 

Thermalparku, ktoré zahŕňa aj podujatia amatérskych súborov MsKS.  

- 5% 

 

4.Vybudovať bezbariérový vstup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu pri zadnom vchode 

na javisko divadelnej sály MsKS Benedeka Csaplára.  

- 10% 

 

                                                                             
Odmena v celkovej výške do 40 % môže byť vyplatená iba  v prípade, ak Mestské kultúrne 

stredisko Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede má na tento účel dostatok finančných zdrojov. 

Základná sadzba  ročnej odmeny bude vypočítaná z ročného tarifného platu. 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

 komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča  schváliť,  

 Mestská rada Dunajská Streda a odporúča schváliť. 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


