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Fixná odmena poslancov ani plat primátorky sa nezvýši
Primátorka nepodpíše uznesenie s návrhom poslancov na zvýšenie platu a odmien
Humenné 27.06.2011 – Od 1. júna 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 154/2011 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest. Preto sa plat primátorky musel prerokovať na zasadnutí
mestského zastupiteľstva do konca júna. V zmysle zákona primátorke mesta patrí plat, ktorý
je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku podľa počtu obyvateľov, t.j. v súčasnosti násobkom 2,89. Plat primátorky nemôže
byť nižší ako stanovuje zákon. Po novele zákona sa plat primátorky znižuje z 2469 eur na
sumu 2223 eur. Poslanci však navrhli a schválili primátorke zvýšenie platu na sumu 2979 eur.
Súčasne si schválili zvýšenie fixnej odmeny pre poslancov zo 4% na 6% z platu primátorky, čo
by znamenalo, že ich fixná odmena by sa zvýšila zo sumy 98,76 eur na sumu 178,74 eur. Za
účasť na mestskom zastupiteľstve by im navyše naďalej patrila odmena vo výške 50 eur, za
účasť na mestskej rade 50 eur, za účasť na komisii 15 eur. V prípade hlasovania o plate
primátorky a odmenách poslancov primátorka opustila zasadaciu miestnosť, nakoľko určenie
jej platu je len v kompetencii poslancov. Primátorka Jana Vaľová uviedla: „Teší ma, že
poslanci ohodnotili moju prácu kladne a finančná komisia zhodnotila, že mesto hospodári
dobre, ale aj napriek tomu, je to príliš krátka doba, aby sme si zvyšovali platy.“ Ako ďalej
uviedla musia byť totiž najprv viditeľné zmeny v prospech občanov ako napríklad dokončenie
rekonštrukcie základných škôl, južnej časti Námestia slobody, oprava polikliniky a mnohé
ďalšie. „Potom sa bude dať povedať, či si odmenu zaslúžime alebo nie,“ dodala na záver.
Primátorka teda uznesenie nepodpíše a jej plat sa tak zníži o 10 % na minimálnu hranicu,
ktorú stanovuje zákon.
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