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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2017
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 2016 - odmenu vo výške 7% z mesačného platu hlavného kontrolóra za
obdobie 3 kalendárnych mesiacov september, október a december 2016 a

-

v roku 2017 - odmenu vo výške 7% z mesačného platu hlavného kontrolóra za
obdobie 8 kalendárnych mesiacov január až august 2017,

ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne v celkovej výške 1 719, 90 €.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Materiál sa predkladá ako iniciatívny s cieľom odmeniť výsledky práce hlavného kontrolóra
vzhľadom na náročnosť, rozsah a kvalitu vykonanej práce.
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 prerokovaný Komisiou finančnou, ktorá neprijala platné uznesenie a na zasadnutí
Mestskej rady v Žiline, ktorá k nemu rovnako neprijala platné uznesenie, nakoľko za návrh ani
proti návrhu nehlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov mestskej rady.

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 určený:
- v roku 2016 vo výške 2 182 €,
- v roku 2017 vo výške 2 253 €.
Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky
30% z mesačného platu hlavného kontrolóra, čo predstavuje:
- v roku 2016 vo výške max. 654,60 €/mesiac,
- v roku 2017 vo výške max. 675,90 €/mesiac.
Navrhovaná výška odmeny hlavného kontrolóra mesta:
- v roku 2016 - 7% z mesačného platu 2 182 € = 152,74 €/mesiac
3 mesiace x 152,74 € =
458,22 €
- v roku 2017 - 7% z mesačného platu 2 253 € = 157,71 €/mesiac
8 mesiacov x 157,71 € =
1 261,68 €
SPOLU

1 719,90 €

