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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  20.2.2020 

 
K bodu :                    Finančné záležitosti, odmena hlavnej kontrolórke  
Schválil:                    JUDr.Miloš Mojto, primátor   
Predkladá:                 Milan Patka, zástupca primátora mesta  
Počet výtlačkov:        17 
Rozdeľovník :            členovia MsZ – 13 x  
                                     primátor mesta 

                        MsÚ – hlavná kontrolórka  
                        MsÚ – odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 
                        MsÚ –oddelenie finančné a správy majetku mesta 
                         

 
Dôvodová správa:       
V zmysle Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva Nemšová, členov samosprávnych 
orgánov mesta Nemšová a odmeňovania úkonov za občianske obrady, slávnosti a za vydávanie novín, 
ktoré upravujú i odmeňovanie hlavného kontrolóra mesta Nemšová predkladáme návrh na vyplatenie 
odmeny hlavnej kontrolórke mesta Nemšová Ing. Nadežde Papiernikovej. 
 

Za pracovné úsielie v období od 1.12.2018 do 31.11.2019 v zmysle zásad odmeňovania a v zmysle 
§18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je návrh vyplatiť 
hlavnej kontrolórke mesta Nemšová odmenu vo výške   ........  % z mesačného platu hlavnej 
kontrolórky za každý mesiac v období od 1.12.2018 do 30.11.2018,  čo predstavuje sumu ...........  €. 
 
Odmena je navrhnutá za priebežné, kvalitné a profesionálne zabezpečovanie a plnenie úloh 
v zmysle plánov kontrolnej činnosti, schválených MsZ v Nemšovej, za metodickú pomoc 
a usmernenia vo vzťahu k Mestu Nemšová a  ním zriadených organizácii.  
 

Pri 10% z mesačného platu hlavnej kontrolŕoky za každý mesiac v období od 1.12.2018 do 30.11.2019 

predstavuje výška odmeny čiastku   ........... 

 

Pri 20% z mesačného platu hlavnej kontrolórky za každý mesiac v období od 1.12.2018 do 30.11.2019 

predstavuje výška odmeny čiastku  .............. 

 

Pri 30% z mesačného platu hlavnej kolntrolŕky za každý mesiac v ob dobí od 1.12.2018 do 30.11.2019 

predstavuje výška odmeny čiastku  ............. 

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

 
 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
 
schvaľuje / neschvaľuje 
 
vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Nemšová za obdobie od 1.12.2018 do 31.11.2019 
vo výške   ........  % z mesačného platu hlavnej kontrolórky za každý mesiac v období od 
1.12.2018 do 30.11.2019 v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a zásad odmeňovania. 
 



 
 


