
Zápisn ica č. 2/2019 

z rokovania Komisie mandátovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Staré Mesto, konaného 4. marca 2019 

Prítomní : Ing. Jana ŠP ANKOV Á - predsedníčka 
Mgr. Martina ULIČNÁ - č lenka 
Ing. Petr SKALNÍK - člen 

Ospravedlnení: MUDr. Viera SA TINSKÁ - členka 
Mgr. Juraj MIKULÁŠEK - člen 

Program: 
1. Návrh odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Ing. O Ii verovi Paradeiserovi za rok 2018 
2. Rôzne 

Predsedníčka komisie privítala prítomných a otvorila rokovanie komisie. 

K bodu 1: 

Na základe výsledkov práce miestneho kontrolóra sa komisia zaoberala návrhom na 
poskytnutie odmeny miestnemu kontrolórovi. 

Podľa § 18c ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení") môže zastupiteľstvo schváliť hl. kontrolórovi 
mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hl. kontrolóra určeného podľa § 18c ods. 1 
zákona SNR č . 369/1990 Zb. 

Plat miestneho kontrolóra od 01.01.2018: 
Podľa § l 8b ods. 1 zákona o obecnom zriadení j e plat hlavného kontrolóra súčin priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 
podľa počtu obyvateľov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky: 

- priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve za kalendárny rok 2017 podľa údajov 
Štatistického úradu SR: 954,00 €, 

- koeficient podľa počtu obyvateľov (ods. l § l 8c písm. g) od 20 00 1 do 50 OOO obyvateľov): 2,24 

954,00 €X 2,24 = 2136,96 € = 2137,00 € 

Výpočet odmeny za rok 20 18 vo výške 30% podľa § 18c ods. 5 zákona o obecnom zriadení : 

2137,00 X 12 X 30% = 7 693,20 € 



Uznesenie č. 4/2019 

Komisia mandátová Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu schváliť miestnemu kontrolórovi vyplatenie odmeny vo výške 30 % zo 
súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2018 v naj bližšom výplatnom termíne. 

Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O 

Zapísala: Ing. P. Sc~ 

Zdržali sa : O 
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Ing. Jana ŠP ANKOV Á 
predsedníčka komisie 
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