
  

 

 

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 riaditeľovi  Strediska služieb škole v Dunajskej 

Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov na 

priznanie ročnej odmeny za  rok 2018. 

Javaslat a Dunaszerdahelyi Iskolai Szolgáltató Központ igazgatója 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 riaditeľovi  Strediska služieb škole v Dunajskej 

Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových 

ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2018. 

a Dunaszerdahelyi Iskolai Szolgáltató Központ igazgatója éves 

jutalmának kifizetését a 2018-as évi prémiummutatók 

kiértékelése alapján éves alapfizetésének 40 %-ában. 

 

 

 

 

 

 

 

Apríl 2019 

2019. április 

 

 



Dôvodová správa 

 

Komisia pre školstvo a kultúru  Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 02.04.2019 

prerokovala vyhodnotenie ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľa Strediska služieb 

škole v Dunajskej Strede za rok 2018.  

 
Komisia odporúča vyplatenie ročnej odmeny riaditeľa Strediska služieb škole v Dunajskej 

Strede za rok 2018 v celkovej výške 40 % nasledovne:            
 
Ukazovateľ 1. Zlepšenie materiálno-technického vybavenia materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda z mimorozpočtových zdrojov  

hodnota ukazovateľa: 10 % 

Ukazovateľ 2. Zapojenie sa Strediska služieb škole do nových projektov a ich úspešné 

realizovanie 

hodnota ukazovateľa: 10 % 

Ukazovateľ 3. Pravidelné údržba zelene a zabezpečenie čistoty na dvoroch materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

hodnota ukazovateľa: 10 % 

Ukazovateľ 4. Konečný stav pohľadávok mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

za pobyt dieťaťa v materskej škole znížiť o 20 % v porovnaní so stavom k 31. 12. 2017 

hodnota ukazovateľa: 10 % 

 
Odmena môže byť vyplatená v celkovej výške  40%  v prípade, že Stredisko služieb škole : 

 má na tento účel dostatok finančných zdrojov 

 riaditeľ účinným hospodárením zabezpečí koncoročné prémie aj ostatným 

zamestnancom 

Výška odmeny bude vypočítaná zo súčinu tarifného platu vyplateného v roku 2018. 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

 komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča  ho schváliť,  

 Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


