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Vec:  Odpoveď na interpeláciu, odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
21.01.2016

Dňa  21.01.2016  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Chcel by som sa spýtať na kolektívnu zmluvu. Od roku 2016 je schválené zvýšenie 
mzdy, každý dostane zvýšenie o 4%. Je však veľmi zaujímavé, že v bode c) bodu 2 
ods. 1 formuluje veľmi zaujímavo. Je tam uvedené, že pre príspevkové organizácie, 
kde je vyplatená dotácia nižšia ako vyplatené mzdové náklady, pri tých organizáciách 
to netreba dodržať. Chcel by som sa spýtať, že do tejto kategórie spadajú Comorra 
Servis, MsKS, Com - Média, atď., a či tieto zmeny vedia postúpiť aj ony? 

2. Chcel by som sa spýtať pána primátora, aká je výška sociálneho fondu na mestskom 
úrade? Kolektívna zmluva tu predpisuje 1,05%. 

3. Novoročný pozdrav primátora obsahuje reklamu umelca, ktorý tieto fotky nafotil. Je 
tam uvedená jeho webová stránka. V akej sume bol vyhotovený tento pozdrav, a keď 
bol zakúpený za trhovú cenu, tak ako v ňom mohla figurovať reklama?

4. Koľko  sú osobné  príplatky  a odmeny?  Na toto  by som žiadal  od pána  primátora 
odpoveď. Tento materiál pýtam bez mena. Chcel by som vedieť, ako stoja v Komárne 
priemerné mzdy, týkajúce sa výdavkov.

Odpovede na Vaše otázky: 

1. V rozpočtových a príspevkových organizáciách, zriadených mestom pri odmeňovaní 
zamestnancov, zamestnávateľ postupuje podľa zákona č. 553/2003, čo znamená, že 
na  základe  toho  sa  môžu  odvolávať  na  „Kolektívnu  zmluvu  vyššieho  stupňa pre 
zamestnávateľov“,  ktorí  pri  odmeňovaní  postupujú  podľa  predmetného zákona  „O 
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 
2016"1 
V prípade rozpočtových organizácií sme postupovali podľa zákona, ale na spoločnosti 
(s.r.o.) sa nevzťahuje tento zákon.

1 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme | Aktuálne 
znenie

Telefón  035/2851212             Fax  035/ 7702 703           E-mail  primator@komarno.sk            Internet   www.komarno.sk

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-553
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-553


2. V podnikovej kolektívnej zmluve sme konkretizovali výšku prídelu zamestnávateľa do 
sociálneho fondu nasledovne:

„Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený:

1) povinným prídelom vo výške 1% a 
2) ďalším prídelom vo výške 0,25%

zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok". 

Je to v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri 
odmeňovaní  postupujú  podľa  zákona  č.  553/2003  Z.z.  o  odmeňovaní  niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2016 a ust. § 3 ods. 1 
zák. č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde. 
Podotýkam, že sme len kopírovali stav platný v podnikovej kolektívnej zmluve platnej 
od roku 2008.

3. Novoročné  pozdravy  2016 boli  objednané,  dizajnovo  upravené  a  vyhotovené 
Vydavateľstvom KT, s.r.o. Komárno. 1000 kusov za 192 EUR. Obrázok je z webovej 
stránky  www.fotojako.sk, kde fotograf Jószef Stefankovics, ktorý na nej umiestňuje 
okrem iného aj rôzne fotky mesta. Pán  Stefankovics súhlasil s umiestnením vybratej 
fotky na novoročný pozdrav bez uplatnenia finančného honoráru za autorské práva. 
Nepovažujeme za reklamu uvedenie  www.fotojako.sk,  ale  ako za zdroj,  z ktorého 
fotografia pochádza a viažu sa na ňu autorské práva.

4. Nasledovné štyri grafy obsahujú mzdové náklady. V prvom grafikone sú obsiahnuté 
údaje  za  predchádzajúce  dva  roky,  konkrétne  mesačné  priemerné  hrubé  mzdy 
zamestnancov mesta a mestských organizácií, vypočítané na základe priemerného 
počtu zamestnancov.  Druhý graf znázorňuje prehľad priemerných miezd v štruktúre 
MsÚ.
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Vysvetlivky k členeniu:

MSU 1.1., MsP, 3.1., Matrika 2.1., Osl. 7.2., UHK 1.2., Reg. Ob.2.2., St. úrad 2.3., MOS 4.3., 
Škol. Úrad 6.8., ŠFRB 9.2., KIK 5.5

Nasledujúce dva grafy obsahujú štatistické údaje na základe aktuálnej platovej a mzdovej 
inventúry MsÚ, škôl a školských zariadení v kompetencii mesta.
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S pozdravom                                                                                                           
 

       Ing. László Stubendek
      primátor mesta 
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