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1. 

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava- Rača po prerokovaní materiálu 

 
Schvaľuje 

 

miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava – Rača JUDr. Jane Bezákovej odmenu 

za rok 2017 vo výške 20% z hrubého príjmu za výkon funkcie miestneho kontrolóra 

a to vo výške 4903,- EUR.  

 

 

 

 

 

 

2. 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 – Rača.  

 

V súlade s § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je informácia o odmene 

miestneho kontrolóra verejne prístupná. Dňom 1.1.2017 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 2043,- €. 

 

So zreteľom na dôležitosť funkcie miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Rača a na 

náročnosť a kvalitu vykonávanej práce navrhujem, v zmysle vyššie uvedených pravidiel, 

schváliť JUDr. Jane Bezákovej, odmenu za kalendárny rok 2017 vo výške  

 

20 % z určeného platu za rok 2017 

Výpočet odmeny: 

Plat miestneho kontrolóra ......................................................................... 2 043 € 

20% platu .......................................................................... 2 043 x 0,2 =  408,6 € 

Celková odmena za rok  2017 ...................... 408,60 x 12 = 4903,2 zaokr. 4903 €  

  

Odmena bude splatná v najbližšom výplatnom termíne po nadobudnutí právoplatnosti 

uznesenia MZ Bratislava – Rača májového zasadnutia 2018.   

 

Bratislava, máj 2018 
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Príloha č.1 - Návrh na  odmenu miestnemu kontrolórovi za rok 2017. 

 

Prehľad plánovaných a vykonaných kontrol za obdobie II. polrok 2016 a rok 2017 

 

II. POLROK 2016 

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov 

a všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rača v oblasti použitia 

účelových dotácií z rozpočtu MČ BA-Rača pridelených fyzickým osobám-podnikateľom 

a právnickým osobám za rok 2015. 

2. Kontrola procesu uzatvárania nájomných zmlúv nebytových priestorov v majetku 

Mestskej časti Bratislava-Rača. 

3. Kontrola procesu rekonštrukcie Jedálne na Plickovej ulici 18. _ správa predložená do MZ 

v I.polroku 2017 

4. Kontrola prijímania detí do materských škôl zriadených Mestskou časťou Bratislava-

Rača. 

5. Kontrola hospodárenia spoločnosti Media Rača, spol. s r.o..  

I.POLROK 2017 

1. Kontrola používania a spôsobu využitia motorových vozidiel v majetku Mestskej časti 

Bratislava-Rača za rok 2015, 2016. _ správa predložená do MZ v II. polroku 2017 

2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Mestskej časti 

Bratislava-Rača za rok 2016. 

3. Kontrola procesu rekonštrukcie MŠ Barónka. 

II.POLROK 2017 

1. Kontrola zriaďovateľských listín rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mestskej časti Bratislava-Rača. 

2. Kontrola procesu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

Mestskej časti Bratislava-Rača k 31.12.2016. 

3. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie  pokladničných operácií, pokladničného 

zostatku v kontrolovanom subjekte určeného miestnou kontrolórkou. 

4. Kontrola hospodárenia ubytovní na Kadnárovej 94 a 100 v Mestskej časti Bratislava-Rača 

– na základe požiadavky poslancov MZ, UZN č. 311/23/05/17/P  

 

 

 


