
 

 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2016/10 

10.  zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete  

10. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban      
 

 

Návrh na schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Dunajská Streda 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város főellenőre havi jutalmának jóváhagyásáról  

 

 

 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

Határozati javaslat: 

 

 

Predkladá :      JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Zodpovedá:   Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda po prerokovaní  

Határozati javaslat:              predmetu návrhu 

 

 

                       

  A/  s c h v a ľ u j e 

         

 mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Dunajská 

 Streda   vo výške 25 % z mesačného platu, a to s účinnosťou     

 od 1.  februára 2016 t.j. prvýkrát za mesiac február 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február 2016 

2016. február 



Dôvodová správa 
  

Platové podmienky hlavného kontrolóra upravuje § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nasledovne: 

„§ 18c 

Plat hlavného kontrolóra 

(1) 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 obce, ktorý je v obciach  

a) 
 

do 500 obyvateľov 1,15 

b) od 501 do 1 000 obyvateľov 1,28 

c) od 1 001 do 3 000 obyvateľov 1,54 

d) od 3 001 do 5 000 obyvateľov 1,68 

e) od 5 001 do 10 000 obyvateľov 1,82 

f) od 10 001 do 20 000 obyvateľov 1,96 

g) od 20 001 do 50 000 obyvateľov 2,24 

h) od 50 001 do 100 000 obyvateľov 2,47 

i) 
 

nad 100 000 obyvateľov 2,78 

(2) Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho 

plat sa určí podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky pracovného času.  

(3) Ak hlavný kontrolór obce vykonáva činnosť pre viaceré obce, každá obec mu určí plat 

podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky dohodnutého pracovného času.  

(4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. 

(5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do 

výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.  

(6) Na základe dohody obcí môžu obecné zastupiteľstvá schváliť mesačnú odmenu hlavnému 

kontrolórovi, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť pre viaceré obce, až do výšky 30 % z jeho 

mesačného platu určeného podľa odseku 3.“  

 

Plat hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda bol určený pri jeho opätovnom 

zvolení do funkcie uznesením MsZ č. 166/2015/9 zo dňa 24.11.2015 „vo výške súčinu 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca národného hospodárstva vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,24“, bez 

schválenia mesačnej odmeny. 

 

Opätovne zvolenému hlavnému kontrolórovi bola v jeho predchádzajúcom funkčnom 

období uznesením MsZ č. 42/652/2014 zo dňa 24. júna 2014 priznaná mesačná odmena vo 

výške 25% z mesačného platu s účinnosťou od 1. júna 2014. Vzhľadom na rozsiahlosť 

a rozmanitosť kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, odporúča sa schváliť k základnému 

platu hlavného kontrolóra mesačná odmena v doterajšej výške s účinnosťou od 1. februára 

2016 t.j. prvýkrát za mesiac február 2016. 

 

Návrh prerokovala komisia MsZ 

 pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť 

a odporúča ho schváliť, 

 pre rozvoj mesta a dopravu a odporúča ho schváliť, 

 mestská rada a  odporúča ho schváliť. 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP 


