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Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh podľa § 11 ods. 4 písm. j), § 18c ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 3 písm. k)
zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

1. u r č u j e
plat kontrolórovi Mestskej časti Košice – Juh Ing. Jaroslavovi Vibranskému vo výške
1 538 € s účinnosťou od 1.2.2015

2. s c h v a ľ u j e
a) mesačnú odmenu kontrolórovi Mestskej časti Košice – Juh Ing. Jaroslavovi Vibranskému
vo výške 10 % z mesačného platu kontrolóra Mestskej časti Košice –Juh s účinnosťou
od 1.7.2015

b) doplatok platu bývalému kontrolórovi Mestskej časti Košice – Juh Tiborovi Matoušekovi
vo výške 76 € za mesiac 01/2015 z titulu zvýšenia priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca hospodárstva SR za rok 2014

3. r u š í
ku dňu 1.2.2015 uznesenie č. 8/B prijaté na 2. zasadnutí MZ MČ Košice - Juh dňa
27.1.2015, ktorým bol určený plat kontrolóra mestskej časti.

Dôvodová správa
k návrhu na určenie platu a odmeny kontrolórovi Mestskej časti Košice -Juh
a doplatku platu bývalému kontrolórovi mestskej časti
Podľa § 14 ods. 3 písm. k) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov plat kontrolóra mestskej časti určuje miestne zastupiteľstvo a schvaľuje mu odmenu.
V zmysle § 18c ods. 1 zákona SNR 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 SR za
predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce.
Na základe údajov Štatistického úradu SR zo dňa 5. marca 2014 je výška priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za rok 2014 vyčíslená sumou 858 €.
Koeficient podľa počtu obyvateľov pre našu mestskú časť podľa zákona je stanovený na 2,24.
Vynásobením priemernej mesačnej mzdy a koeficientu (858 € x 2,24) plat kontrolóra pri 80
percentnom úväzku predstavuje celkovú sumu 1 537,53 €. V súlade s § 18c ods. 4 citovaného
zákona plat hlavného kontrolóra sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom hore, t.j. 1 538 €. Účinnosť
vyplácania od 1.2.2015, kedy súčasný kontrolór nastúpil do zamestnania. Doterajší plat
kontrolóra mestskej časti je 1 477 €.
Podľa § 18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov môže obecné zastupiteľstvo schváliť hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu až
do výšky 30 % mesačného platu hlavného kontrolóra určeného podľa ods. 1 cit. zákona.
Predkladáme miestnemu zastupiteľstvu návrh na schválenie mesačnej odmeny kontrolórovi
mestskej časti vo výške 10 % z mesačného platu kontrolóra mestskej časti.
U bývalého kontrolóra mestskej časti bol uznesením miestneho zastupiteľstva č. 152/1 zo dňa
24.6.2014 schválený plat vo výške 1 846 € s účinnosťou od 1. januára 2014.Vzhľadom na to,
že výška priemernej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok 2014 je 858 €, je potrebné
vykonať prepočet platu za obdobie od 1.1.2015 do 31.1.2015, kedy bývalý kontrolór mestskej
časti skončil pracovný pomer. Za mesiac január 2015 plat kontrolóra mestskej časti predstavuje
pri plnom úväzku sumu 1 922 €, čo je rozdiel oproti výške určeného platu (1 846 €) 76 €. Tento
rozdiel bude potrebné v miestnom zastupiteľstve schváliť ako doplatok platu bývalého
kontrolóra mestskej časti určeného miestnym zastupiteľstvom z titulu zvýšenia priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok 2014.
Miestna rada návrh na určenie platu a odmeny kontrolórovi mestskej časti a doplatku platu
bývalému kontrolórovi mestskej časti prerokovala na svojom zasadnutí dňa 9.6.2015
a odporučila tento návrh predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.
V Košiciach 10.6.2015
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