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6. 

 
 
 
 Mesto Nemšová  

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  20.05.2021 

 
K bodu: Finančné náležitosti 
                                   
Spracoval:  Ing. Júlia Barbuščák  
Schválil:    
    
Predkladá:  Ing. Rudolf  Kúkel, PhD. 
Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu 
Počet výtlačkov:  20 
Rozdeľovník:  členovia MsZ - 13x 

primátor mesta 
prednosta MsÚ 

                            MsÚ – hlavná kontrolórka  
                            VPS-   vedúci VPS, m.p.o. 
                            MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 
                            MsÚ – oddelenie finančné a správy majetku mesta 
                            MsÚ – oddelenie výstavby    

 
 

Prerokované :    

 v  Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa     .02.2021 - stanovisko predloží predseda 

____________________________________________________________________________ 

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
schvaľuje  

 
predložený návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Nemšová za obdobie od 01.12.2019 do 

31.12.2020 (t. j. obdobie 13 mesiacov) vo výške  30  % z mesačného platu 

 
Uznesenie  sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov 

 
Dôvodová správa 
 
K bodu:   Finančné náležitosti 

 

V zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a dokumentu Zásady 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 pani Ing. 
Nadežde Papiernikovej. 

 
V zmysle ustanovení § 11 ods. 4 písm. j ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov mestské zastupiteľstvo volí a odvoláva hlavného kontrolóra mesta, určuje rozsah výkonu jeho funkcie a 
jeho plat a schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi. 
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Plat hlavného kontrolóra upravuje ustanovenie §18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a je určený súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR, 
pracovného úväzku a koeficientu podľa počtu obyvateľov k 31.decembru predchádzajúceho roka.. Koeficient 
mesta Nemšová je 1,82. 

V zmysle tohto zákona, ako aj v zmysle vyššie citovaných  Zásad odmeňovania schválených mestským 
zastupiteľstvom mesta Nemšová,  môže mestské zastupiteľstvo  hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu 
až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra 

Od nástupu do funkcie hlavného kontrolóra Ing. Nadežda Papierniková  svoju prácu vykonáva 
kvalifikovane, zodpovedne a odborne v medziach kompetencií daných zákonom o obecnom zriadení,  zákona č. 
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších súvisiacich 
predpisov. 

Hlavná kontrolórka mesta predložila na 25. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konanom 
dňa 25. februára 2021 Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová za rok 2020. Na základe 
schválených plánov kontrolnej činnosti a vykonala 10 tematických kontrol, okrem toho vypracovala odborné 
stanovisko k Návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2021-2023 a tiež vykonávala iné priebežné kontroly 
a činnosti nielen v Meste Nemšová, ale aj rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadenými mestom. 

 
 Posledná odmena bola hlavnej kontrolórke schválená na 16. zasadnutí  MsZ, konanom dňa 20.02.2020 

vo výške 30% z platu, a to za obdobie od  1.12.2018 do 30.11.2019, preto predkladáme návrh na vyplatenie 
odmeny za obdobie kalendárneho roka 2020 a tiež za zostávajúce obdobie roku 2019, t. j. za mesiac december 
2019 v takej istej výške. 
 
 

plat hlavnej kontrolórky odmena 10% odmena 20% odmena 30%

december 2019 738 74 148 221

rok 2020 9 540 954 1 908 2 862

SPOLU 10 278 1 028 2 056 3 083  
 

 


