MESTO HNÚŠŤA
Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa

Roman Lebeda
primátor mesta
v Hnúšti dňa 1. júla 2022
PaedDr. Marianna Balašková
zástupkyňa primátora mesta Hnúšťa

Rozhodnutie
o určení odmeny poslankyni vykonávajúcej funkciu
zástupcu primátora
Podľa ustanovení § 25 ods. 7, veta tretia, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení, ustanovení Čl. 4 ods. 2 Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského
zastupiteľstva v Hnúšti, reg. zn.: OS1-1/2020, s poukazom na uznesenie Mestského zastupiteľstva
v Hnúšti č.: 8/133/2019 zo dňa 27. augusta 2019, vykonateľného dňa 28. augusta 2019, ktorým
mestské zastupiteľstvo určilo mesačný plat primátora mesta PhDr. Romana Lebedu v zmysle
ustanovení § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 Zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších právnych úprav a predpisov vo
výške 2,60 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej
na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a
ktorým zároveň schválilo zvýšenie platu primátora mesta podľa § 4 ods. 2 uvedeného zákona o 10
% a s poukazom na zverejnenú informáciu Štatistického úradu SR o priemernej nominálnej mzde
zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2021, ktorá dosiahla hodnotu 1211.-€

určujem
s účinnosťou od 1. júla 2022 mesačnú odmenu
poslankyni mestského zastupiteľstva, ktorá nie je dlhodobo uvoľnená na výkon funkcie zástupcu
primátora mesta Hnúšťa,

v sume: 700,00€ (sedemsto eur),
Vaša odmena Vám bude vyplácaná v stanovených výplatných termínoch mestského úradu v Hnúšti,

14. deň v mesiaci, po vykonaní zrážok v zmysle ustanovení § 25 ods. 7, veta piata zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bola
odmena určená.

PhDr. Roman Lebeda v. r.
primátor mesta

prevzala:

rozdeľovník:

zástupkyňa primátora 1x

osobný spis zástupkyne primátora 1x

mzdová učtáreň MsÚ 1x

