Mestská časť Bratislava – Nové Mesto



Materiál na zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
16. 06. 2015






Návrh
Na určenie platu a schválenie odmeny
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
                       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Predkladateľ :	

Materiál obsahuje :

Mgr. Rudolf Kusý


	Návrh uznesenia

Starosta







	Dôvodová správa



	oznámenie štaristického úradu o priemernej mesačnej mzde zamestnanca hospodárstva




Spracovateľ:

Stanovisko právnej skupiny:

Ing. Mgr. Ľubomír Baník
prednosta Miestneho úradu


	nie je potreba právneho posúdenia





Na rokovanie prizvať:


spracovateľa






            Jún 2015








Návrh uznesenia




Miestne zastupiteľstvo

určuje
plat miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c písm. g) v spojení s § 18c ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to vo výške 1.922,- €.

schvaľuje
odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s ust. § 15 ods. 2 písm. k) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 18 ods. 4 písm. l) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to vo výške 20% z určeného platu, t.j. vo výške 384,40 €.



	bez pripomienok

s pripomienkami

























Dôvodová správa

Miestnemu kontrolórovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslený na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa § 18c) ods. 1 písm g) zákona pre počet obyvateľov nad 20 001 do 50 000 stanovený vo výške 2,24. Plat sa v zmysle § 18c ods. 4 zákona o obecnom zriadení zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Uznesením  miestneho zastupiteľstva možno v zmysle § 18c ods. 5 zákona o obecnom zriadení, schváliť miestnemu kontrolórovi mesačnú odmenu až do 30% mesačného platu. 

Miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava Nové Mesto sa priznáva mesačný plat a odmena takto:


Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR za rok 2014
858,00 €
Koeficient podľa počtu obyvateľov 
2,24 €
 
 
Mesačný plat - výpočet:
 
858 x 2,24 
1 921,92 €  
 
 
Po zaokrúhlení                                                                                                 
1 922,00 €
 
 
Mesačná odmena vo výške 20% mesačného platu, t.j.
384,40 €
                                                                                                  

Mesačný plat (plat + odmena) činí:
 2 306,40 €



















Mesačný plat	(s účinnosťou podľa § 18 a) ods. 5 cit. zákona : Funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce ) je  vo výške 2 306,40 €.


