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Návrh na uznesenie: 

 

 

I. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh na udelenie odmeny za rok 2017 
hlavnému kontrolórovi v zmysle § 18c ods.5 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení vo výške 15% zo súčtu mesačných platov za obdobie roka 2017 
 

 

II. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  návrh na udelenie odmeny za rok 2017 
hlavnému kontrolórovi v zmysle § 18c ods.5 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení vo výške 15% zo súčtu mesačných platov za obdobie roka 2017 
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Dôvodová správa  

 

 

Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi za rok 2017    

         V zmysle §18c ods.5 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov môže Mestské zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu  
do výšky 30% mesačného platu.   
Kontrolnú činnosť hlavný kontrolór vykonával  v roku 2017 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 2017, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo. Vypracoval a Mestskému 
zastupiteľstvu predložil správu o vykonaných kontrolách za rok 2016 v stanovenom termíne, 
ďalej odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2016  ako aj stanovisko  k návrhu 
viacročného rozpočtu mesta na rok 2018 - 2020. V priebehu roka predkladal MsZ v Senci 
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  navrhujem MsZ v zmysle § 18c ods.5 zák. č.369/1990 Zb.  o obecnom 
zriadení schváliť odmenu hlavnému kontrolórovi  vo výške 15% súčtu mesačných platov 
za  obdobie roka 2017. 
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