
M E S T O  Š U R A N Y - M E S T S K Ý   Ú R A D   Š U R A N Y 
                                                                                                          V Šuranoch dňa 15.03.2022 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

Š u r a n y 

_________ 

 
Materiál: č. F/2/26/2022 

 

 

Plat hlavnej kontrolórky mesta Šurany Ing. Jany Hučkovej – prepočet 

podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom  

hospodárstve SR za rok 2021.  
 

 

 

Predkladá:                                                              Návrh na uznesenie: 

                                                          
Ing. Marek Oremus                                                  Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo 

Primátor mesta Šurany                                             Plat hlavnej kontrolórky mesta Šurany Ing. Jany 

                                                                                  Hučkovej  - prepočet podľa výšky priemernej  

                                                                           mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

                                                                           hospodárstve SR za rok 2021 a tento  
Spracovala: 

 

Ing. Eva Augustínová                                                             s c h v a ľ u j e 

Prednostka MsÚ Šurany  

                                                                   - bez pripomienok 

                                                                   - s pripomienkami poslancov 

                                                                   Mestského zastupiteľstva v Šuranoch v zmysle 

                                                                   predlohy.   

 

Na základe: 

 

zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení 

v znení neskorších 

predpisov 

 

                                                                                           Ing. Marek Oremus, v.r. 

                                                                                   ........................................................ 

                                                                                              podpis predkladateľa 

 

 

 

 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu 7. apríla 2022 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa k materiálu č. F/2/26/2022 

 

Plat hlavnej kontrolórky mesta Šurany Ing. Jany Hučkovej – prepočet podľa výšky 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2021. 

 

 

Plat hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v § 18c. 

Mestské zastupiteľstvo môže podľa § 18c ods. 5 zákona hlavnému kontrolórovi schváliť 

mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra. 

 

Plat hlavného kontrolóra sa prepočítava každý rok a to po zverejnení priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

Dňa 24.6.2021 bol uznesením číslo 19/2021-Z bod XXXI. schválený plat a mesačná odmena 

s platnosťou od 1.1.2021 nasledovne: 

 

Plat: 1 133 x 1,82 = zaokrúhlene na celé euro hore 2 063,00 eur 

Mesačná odmena vo výške 20 % zaokrúhlene na celé euro hore 413,00 eur 

Spolu: 2 476,00 eur 

 

Prepočet po zverejnení priemernej mesačnej mzdy zamestnanca NH SR za rok 2021: 

 

Plat: 1 211 x 1,82 = 2 204,02 eur zaokrúhlene 2 205,00 eur  

Mesačná odmena vo výške 20 % zaokrúhlene na celé euro hore 441,00 eur . 

Spolu: 2 646,00 eur 

 

 

 

 

V Šuranoch, dňa 15.03.2022 

 

 

                                                                                                   Ing. Marek Oremus,v.r. 

                                                                                                    primátor mesta Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plat hlavnej kontrolórky mesta Šurany Ing. Jany Hučkovej – prepočet 

podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom  

hospodárstve SR za rok 2021.  
 

 

     Podľa § 11 ods. 4 písm. j/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 

vyhradené v písm. j/ uvedeného ustanovenia zákona: 

 

Voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného 

kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavného kontrolóra. 

 

Spôsob výpočtu platu hlavného kontrolóra upravuje § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

V zmysle § 18c ods. 1zákona o obecnom zriadení:  

Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve 

SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. 

decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu SR, ktorý 

je v obci. 

 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva SR za rok 2021 bola vyčíslená 

ŠÚ SR dňa 8.3.2022 vo výške 1 211,00 eur. 

Počet obyvateľov mesta Šurany k 31.12.2020 bol 9473. 

Koeficient podľa § 18c ods. 1 písm. e/ zákona o obecnom zriadení je 1,82. 

 

 

Výpočet mesačného platu od 1.1.2022: 

 

1 211,00 x 1,82 = 2 204,02 = 2 205,00 eur 

 

V zmysle § 18c ods. 5 zákona o obecnom zriadení: 

Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 

30 % z jeho mesačného platu. 

Hlavnej kontrolórke mesta Šurany Ing. Jane Hučkovej bola uznesením Mestského 

zastupiteľstva Šurany č. 19/2021-Z bod XXXI. zo dňa 24.6.2021 schválená mesačná odmena 

vo výške 20% z jej mesačného platu. 

 

Mesačná odmena vo výške 20% t.j.  = 441,00 eur 

 

Mesačnú odmenu navrhujem schváliť s platnosťou od 1.1.2022. 

 

 

V Šuranoch, dňa 15.03.2022 

                                                                                              Ing. Marek Oremus,v.r. 

                                                                                              primátor mesta Šurany 

 

 


