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Návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi mesta za celoročnú činnosť

I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
Systém odmeňovania hlavného kontrolóra je špeciálne upravený zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), a to tak, že
priznáva hlavnému kontrolórovi - právo na odmenu (podľa § 18c ods. 5 zákona o
obecnom zriadení Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť
mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra), ktorej
uplatnenie závisí od osobitného rozhodnutia obecného zastupiteľstva, ktorým sa
schváli mesačná odmena hlavného kontrolóra.

Plat hlavného kontrolóra je nároková zložka jeho odmeňovacieho systému, odmena je
nenároková zložka, podmienená osobitným rozhodnutím obecného zastupiteľstva. Z
tohto rozlíšenia je možné bezpečne vyvodiť, že odmena nie je súčasťou platu hlavného
kontrolóra.

Zákon o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu neurčuje žiadne obmedzenia pri
rozhodovaní o priznaní odmeny hlavného kontrolóra. Odmena môže byť priznaná
rovnako za kvalitne odvedenú prácu alebo za dôsledné a včasné splnenie úloh z plánu
kontrolnej činnosti alebo za iné parametre práce hlavného kontrolóra, ktoré
zastupiteľstvo uzná ako hodné odmeny.

B) Zdôvodnenie novej úpravy: nie

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: 1444,-EUR

D) Dopad na personálne náklady:
Nie je

E) Potreba úpravy predpisovej základne:
Nie je

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:
Nie je

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)
Nie je

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.
Odporúča schváliť.
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II.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. berie na vedomie :
Návrh prednostu mestského úradu na udelenie koncoročnej odmeny hlavnému kontrolórovi
mesta vo výške 15 % z jeho ročnej odmeny za prácu počas roka 2018.

II. schvaľuje :
Udelenie koncoročnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta vo výške 15% z jeho ročnej
odmeny za vykonanú prácu a iniciatívny prístup k riešeniu problémov nad rámec funkcie
počas roka 2018.
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Návrh na odmenu poslancom mestského zastupiteľstva za ich celoročnú
činnosť

I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
V zmysle § 4 ods. 8 Zásad odmeňovania poslancov a členov komisii Mestského
zastupiteľstva v Spišských Vlachoch: poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu
odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia
mimoriadnej úlohy. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje MsZ uznesením

B) Zdôvodnenie novej úpravy: nie
Vzhľadom na náročne obdobie a náročne témy si poslanci MsZ zaslúžia za vykonanú
prácu mimoriadnu odmenu

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: 1100,-EUR

D) Dopad na personálne náklady:
Nie je

E) Potreba úpravy predpisovej základne:
Nie je

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:
Nie je

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)
Nie je

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.
Odporúča schváliť.
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II.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. berie na vedomie :
Návrh primátora mesta na udelenie koncoročnej odmeny poslancom mestského zastupiteľstva
vo výške 1100,- EUR (100,-EUR/1 poslanec) za prácu počas roku 2018.

II. schvaľuje :
Udelenie koncoročnej odmeny poslancom mestského zastupiteľstva vo výške 1100,- EUR
(100,-EUR/1 poslanec) za vykonanú prácu počas roka 2018.


