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NÁVRH  UZNESENIA



MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

 s c h v a ľ u j e

miestnemu kontrolórovi  mestskej časti  Bratislava  –  Karlova  Ves  JUDr.  Mgr.  Miloslavovi
Hrádekovi, LL. M. odmenu  za  3. štvrťrok 2018  vo výške 1924 €.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dôvodová správa
k návrhu odmeny miestneho kontrolóra  za  4. štvrťrok 2017.

Miestne zastupiteľstvo v zmysle platných právnych predpisov môže schváliť odmenu
miestnemu kontrolórovi do výšky 30 % z platu podľa § 18 c zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa § 9 ods. 1 a 2 Pravidiel odmeňovania poslancov,
volených a menovaných funkcionárov samosprávy Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a
ďalších  občanov  pracujúcich  pre  samosprávu  mestskej  časti  v  platnom  znení,  miestne
zastupiteľstvo  môže schváliť  miestnemu kontrolórovi odmenu do  výšky 30% schváleného
platu, výšku odmeny  schvaľuje zastupiteľstvo štvrťročne.

V súlade s § 12 ods.  9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je  informácia o odmene
miestneho  kontrolóra  verejne  prístupná.  Dňom  1.1.2018  prináleží  plat  miestnemu
kontrolórovi v zmysle § 18c písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 2137,- €. 

S  prihliadnutím na význam funkcie  miestneho  kontrolóra Mestskej časti Bratislava
-Karlova  Ves  a  na  náročnosť  a  kvalitu  vykonávanej  práce  navrhujem,  v  zmysle  vyššie
uvedených  pravidiel,   schváliť  JUDr.  Mgr.  Miloslavovi  Hrádekovi,  LL.  M.  odmenu  za
3. štvrťrok 2018  vo výške

30 % z určeného platu za  3.  štvrťrok 2018

Výpočet odmeny:

Plat miestneho kontrolóra  .........................................................................   2 137 €
30%  platu ..........................................................................  2 137  x  0,3  =  641,1 € 
Celková odmena za 2. štvrťrok 2018 .............. 641,1  x  3  = 1 923,3 zaokr. 1924  €

Bratislava, september 2018


