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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Ing. Petrovi Mikovi, hlavnému kontrolórovi mesta Žilina, v zmysle § 18c ods. 5 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za 

kvalitné vykonávanie pracovných činností v roku 2014 odmenu vo výške 8% z 

mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie 12 kalendárnych mesiacov január 

až december 2014, ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne 

v celkovej výške 1 954,56 € 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Materiál sa predkladá ako iniciatívny s cieľom odmeniť výsledky práce hlavného kontrolóra 

a stimulovať ho k rovnako kvalitnému výkonu v roku 2015. 

 

Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 

30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra, ktorá môže byť vyplácaná za určité dlhšie 

obdobie alebo za každý mesiac. 

 

Materiál má dopad na rozpočet mesta v rozsahu schválenej odmeny hlavného kontrolóra. 

 

Materiál bol dňa 12.01.2015 prerokovaný Mestskou radou v Žiline, ktorá odporučila 

mestskému zastupiteľstvu materiál prerokovať a odmenu schváliť. 

 

 

MATERIÁL 

 

Podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat 

hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta (od 50 001 do 

100 000 obyvateľov  - 2,47). 

 

Mesačný plat hlavného kontrolóra mesta Žilina bol v roku 2014 takto určený vo výške  

2 036,-- €. 

 

Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 

30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra (max. 610,80 €/mesiac). 

 

Navrhovaná výška odmeny hlavného kontrolóra mesta: 

8% z mesačného platu 2036 = 162,88 €/mesiac 

12 mesiacov x 162,88 = 1 954,56 € 

 

 


