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                                                                        Dunajská Streda  

UZNESENIA 

zo zasadnutia Komisie pre kultúru a medzinárodné vzťahy Mestského zastupiteľstva mesta 

Dunajská Streda, konaného dňa 04. apríla 2018 o 14.30 hod na Radnici v  Dunajskej Strede. 

 

 

 

K bodu 1. Schválenie programu 

 

1) Hlasovanie za zmenu programu uvedený v Pozvánke zo dňa 28.03.2018 a hlasovanie o 

programe ako celku 

Hlasovanie: za –5, proti –0, zdržal sa -0 

Program bol schválený. 

 

K bodu 2. Návrh na zmenu zoznamu mestských pamätných a významných dní a sviatkov/ 

slávností Mesta Dunajská Streda 

 

1/ Komisia pre kultúru  a  medzinárodné vzťahy odporúča schváliť návrh.  

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu 3. Návrh na určenie času a miesta slávnostného odovzdania verejných ocenení 

mesta Dunajská Streda 

 

1) Komisia pre kultúru  a  medzinárodné vzťahy berie na vedomie čas a miesto slávnostného 

odovzdania verejných ocenení mesta Dunajská Streda. 

2) Komisia pre kultúru  a  medzinárodné vzťahy súhlasí s návrhom: 28. apríla 2018 (sobota) o 

18.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku  Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede. 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu 4. Záverečný účet mesta Dunajská Streda 

 

1) Komisia pre kultúru a  medzinárodné vzťahy berie na vedomie správu o účtovnej uzávierky 
rozpočtového roku 2017. 

2) Komisia pre kultúru  a  medzinárodné vzťahy odporúča schváliť účtovnú uzávierku 

rozpočtového roka 2017. 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

 



 

K bodu 5. Návrh zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda 

 

1) Komisia pre kultúru  a  medzinárodné vzťahy berie na vedomie návrh zmeny rozpočtu mesta 

Dunajská Streda 

2) Komisia pre kultúru  a  medzinárodné vzťahy súhlasí s návrhom zmeny rozpočtu mesta 

Dunajská Streda 

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 1 

Návrh bol schválený. 

 

 

K bodu 6. Vyhodnotenie plnenia prémiových ukazovateľov riaditeľke Mestského 

kultúrneho strediska Benedeka Csaplára za rok 2017 a návrh na vyplatenie  

 

1) Komisia pre kultúru a medzinárodné vzťahy berie na vedomie vyhodnotenie plnenia 

prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny na základe výsledkov hospodárenia za  

rok 2017. 

2) Komisia pre kultúru  a medzinárodné vzťahy odporúča schváliť vyplatenie ročnej odmeny 

riaditeľke Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede na základe výsledkov 

hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2017 vo výške 40 % z úhrnu ročného 

tarifného platu. 

Hlasovanie: za –5 proti –0, zdržal sa -1 

Návrh bol schválený 

 

 

3) Komisia pre kultúru  a medzinárodné vzťahy žiada MsÚ Dunajská Streda a riaditeľku MsKS 

Benedeka Csaplára, aby ešte pred začatím samotnej rekonštrukcie kinosály oboznámili komisiu 

s plánom: „Prestavba kinosály na komorné divadlo“ 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu 7. Prémiové ukazovatele riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Benedeka 

Csaplára na rok 2018.  

 

1) Zabezpečiť pravidelnú prevádzku  bufetu v priestoroch MsKS počas akcií, najmä počas 

koncertov a divadelných predstavení. - 15 % 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

2) Rekonštrukciou priestorov v MsKS vytvoriť ďalšie priestory pre potreby amatérskych 

súborov – vlastných skupín. - 10 % 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

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

Thermalparku, ktoré zahŕňa aj podujatia amatérskych súborov MsKS. - 5 % 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

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

vchode na javisko divadelnej sály MsKS Benedeka Csaplára. - 10 % 

Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

Návrh bol schválený. 

 

 

 

 

 



 

 

K bodu 8.  Návrh na schválenie Zmluvy o založení „Združenia miest a obcí Lingua Civis“ 

 

1) Komisia pre kultúru  a  medzinárodné vzťahy berie na vedomie návrh: „Zmluvy o založení 

Združenia miest a obcí Lingua Civis“ 

2) Komisia pre kultúru  a medzinárodné vzťahy odporúča schváliť návrh  

Hlasovanie: za –4, proti –0, zdržal sa -2 

Návrh bol schválený. 

 

K bodu 9.  Ostatné  

 

1) Komisia pre kultúru  a  medzinárodné vzťahy žiada odbor o zaslanie programu“ „Dni sv. 

Juraja 2018“. 

 

 

 

 

 

                                                                                       –––––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                 Attila Karaffa 

                                                                                               predseda komisie 

         v.r. 

 

 

 

 

Zapísala:          

Bc. Mgr. Tímea Takács 

 

 

 

 

V Dunajskej Strede  

Dátum: 04.04.2018 

 


