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Legislatívne východiská: 
 

 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov,  
 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 
 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

V rozsahu schváleného uznesenia 

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 
 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní 
orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný 
oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na 
rokovaní vystúpi 

 

 
 
 
 
 



 

 

Dôvodová správa 

Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta 
 

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. 
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 10 001 do 20 000 obyvateľov 1,96). 

Kontrolnú činnosť hlavný kontrolór vykonával v roku 2018 v súlade s § 18f zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pri kontrolnej činnosti postupoval podľa plánov kontrolnej 
činnosti HK na I. a II. polrok 2018, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo. Vypracoval a Mestskému 
zastupiteľstvu predložil správu o vykonaných kontrolách za rok 2017 v stanovenom termíne, ďalej 
odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2017 ako aj stanovisko k návrhu viacročného 
rozpočtu mesta na rok 2019 – 2021. V priebehu roka predkladal MsZ písomné správy z vykonaných 
kontrol počas roka, v ktorých informoval poslancov o výsledkoch svojich zistení v rámci 
vykonaných kontrol. V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení vypracoval a 
predložil MsZ na schválenie plány kontrol na polročné obdobie.  

Vzhľadom za doterajší veľmi zodpovedný prístup hlavného kontrolóra k plneniu si 
pracovných úloh navrhujeme MsZ v zmysle § 18c ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
schváliť odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 18% súčtu mesačných platov za obdobie roka 
2018. 
Mestská rada prerokovala materiál. Mestská rada v Moldave nad Bodvou 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 
 
JUDr. Mgr. Rastislavovi Královi, hlavnému kontrolórovi mesta Moldava nad Bodvou, v zmysle § 
18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za kvalitné 
vykonávanie pracovných činností - v roku 2018 - odmenu vo výške 18% z mesačného platu hlavného 
kontrolóra za obdobie 12 kalendárnych mesiacov január až december 2018, ktorá bude vyplatená v 
najbližšom výplatnom termíne v celkovej výške 2019,60 €. 

 
Návrh na uznesenie 

 
Uznesenie č. ..../2019 zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 11. 04. 2019 Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje 
 
hlavnému kontrolórovi mesta odmenu vo výške 18 % zo súčtu mesačných platov vyplatených za rok 
2018 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 


