Dôvodová správa
k návrhu na určenie platu kontrolóra mestskej časti

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov v ustanovení § 18c
upravuje plat hlavného kontrolóra, pričom v ods. 1 stanovuje, že hlavnému kontrolórovi patrí plat,
ktorý 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. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro smerom hore.
Listom zo dňa 08.03.2016 Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Košiciach oznámil
mestskej časti priemernú mesačnú mzdu zamestnanca hospodárstva SR, ktorá v roku 2012 dosiahla
výšku 883,- EUR, pričom počet obyvateľov mestskej časti k 31.12.2015 predstavoval 27 239
obyvateľov. Uvedenému počtu obyvateľov prislúcha na základe §18c ods. 1 písm. g) zákona
koeficient 2,24.
Uznesením č. 26/2015 zo dňa 16.04.2015 MiZ v bode 3/A) určilo výkon funkcie kontrolóra
Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov v rozsahu 70% pracovného úväzku. Podľa §18c
ods. 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.
. V zmysle vyššie uvedeného patrí kontrolórovi MČ Košice – Dargovských hrdinov plat
vo výške 1.385,- €. Na základe § 18c ods. 5 zákona o obecnom zriadení miestne zastupiteľstvo
môže kontrolórovi mestskej časti schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z mesačného platu
miestneho kontrolóra.
Podľa ustanovenia § 14 ods. 3 písm. k) zák. č. 401/1990 Zb. o meste Košice, v znení zmien
a doplnkov miestne zastupiteľstvo miestnemu kontrolórovi určuje plat a schvaľuje mu odmenu.
S poukazom na vyššie uvedené ustanovenia zákonov navrhujeme predložiť MiZ návrh
na určenie platu miestneho kontrolóra MČ KE – Dargovských hrdinov od 01.01.2016 nasledovne:
MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov
určuje
od 1.1.2016 plat miestneho kontrolóra Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov vo výške
1.385,- €.
V Košiciach dňa 19.05.2016
Spracovala :
JUDr. Katarína Králiková, vedúca OPaS oddelenia

