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Mgr. Sosna: 

Či by nebolo zo strany vedenia mesta možnosť priznania odmien pre príslušníkov mestskej 

polície, ktorí boli nasadení v prvej línii v boji s koronavírusom, nakoľko nechcem, aby sme 

suplovali vládu SR, ale pán Matovič niekoľkokrát menil, kto vlastne v tej prvej línii bol a kto 

je vlastne oprávnený dostať odmenu. Na príslušníkov mestskej polície sa zabudlo, nielen na 

našich, ale celoplošne na celom Slovensku. A som názoru, že oni v tej prvej línii boli, boli 

nasadzovaní, takže neviem, či je v možnostiach mesta finančne, neviem ani v akej výške, či 

celoplošne, alebo nejakým kľúčom nejakú odmenu, myslieť na nich. V prípade, že sú v tomto 

smere možnosti mesta nejakým spôsobom obmedzené, tak pokiaľ viem mesto, aj príspevkové 

organizácie mesta v uplynulom období prechádzali tzv. šetriacim módom. Niekde to bolo na 

úrovni niekoľkých percent, tie organizácie to mali nastavené všade inak. Mestský úrad taktiež 

dva, alebo tri mesiace mal nejakým spôsobom tie platy krátené zamestnancov. Chcem sa 

spýtať, neviem, pána zástupcu a potom mi odpovie alebo finančné, či všetci zamestnanci 

mestského úradu nejakým spôsobom prispeli vtedy k tomu šetriacemu módu, alebo ako to 

mám nazvať. A v prípade, že nie, pokiaľ mám informáciu, tak potom touto cestou vyzývam 

hlavného kontrolóra, mohol by on teraz nejakým spôsobom prispieť takisto, lebo mám 

informáciu, že on jediný, ako zamestnanec mesta neprispel do toho spoločného koláča a je 

zamestnancom mesta. Viem, že ten zamestnanecký pomer je trošku inak nastavený, ale pokiaľ 

je v jeho možnostiach a z toho, čo sa ušetrí, by mohli byť vyplatené odmeny príslušníkom 

mestskej polície.  

 

Ing. Duč: 

Čo sa týka tých osobných hodnotení, alebo tých úsporných opatrení, tak tie boli  na pôde 

mestského úradu, alebo trvali na pôde mestského úradu tri mesiace. To znamená, všetci 

zamestnanci mali odňaté osobné hodnotenie a teda tí, ktorí vôbec mali, mali ich odňaté po 

dobu troch mesiacov a s výnimkou mestskej polície, tým osobné hodnotenia neboli odňaté. 

I keď je pravdou, že nie všetci príslušníci mestskej polície osobné hodnotenia majú. Čo sa 

týka samotného vedenia mesta, tzn. pán primátor, pani zástupkyňa a ja sme mali nie odňaté, 

lebo pánu primátorovi výšku platu schvaľuje zastupiteľstvo, ale riešili sme to takým 

spôsobom, že z čistej mzdy, okolo 23 %, sme odvádzali prostredníctvom Darovacej zmluvy 

mestu,  celkovo to bolo učinené 3x. V prípade mojom a v prípade pani zástupkyne to bolo 

1560 eur a v prípade pána primátora nejakých 2200 eur, cca plus, mínus. V čistom toľko bolo 

vrátené naspäť mestu z našej strany. Zamestnanci technických služieb mali odňaté osobné 

hodnotenie v trvaní dva mesiace. Takisto aj originálne kompetencie, čo sa škôl týka, tak tam 

bola tiež nejaká úspora, presnú sumu si už nepamätám, koľko sme ušetrili za tie tri mesiace, 

ale celkovo ten balík úsporných opatrení predstavoval sumu od 200 do 250 tisíc eur, toľko 

peňazí sme na základe týchto úsporných opatrení ušetrili. A ku dnešnému dňu, ak sa situácia 

nezdramatizuje z pohľadu tej epidémie covid, tak ku dnešnému dňu vieme povedať, že sme to 

nejakým spôsobom ustali, aj keď s odretými ušami, nepotrebujeme žiadne úvery od vlády SR 

i keď bezúročné. Úvery sú určené doslova na prejedenie, my nič takéto zatiaľ nepotrebujeme, 

pevne verím, že ani potrebovať nebudeme  a je tiež pravdou, že jediný zamestnanec mesta, 

ktorý nijakým spôsobom neparticipoval na tých úsporných opatreniach, je pán hlavný 

kontrolór.  

 



PhDr. Čižmár: 

Ja by som sa chcel samozrejme poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí pochopili danú 

situáciu. My sme so zamestnancami mali spoločné stretnutia, kde sme vysvetlili dôvody a to, 

že sme zareagovali včas, možno aj sa dá ukázať na finančnej kondícii, pretože momentálne na 

rozdiel od ostatných samospráv, tak ako to povedal aj pán zástupca, sme zatiaľ neboli nútení 

reflektovať na  pôžičku od štátu, resp. navyšovanie kontokorentného úveru, ako to je 

v prípade takmer všetkých okolitých miest tu na východe.  

 

Ing. Princík: 

Chcem sa vyjadriť k tomu, čo tu zaznelo. Pokiaľ viem, zamestnancom mesta bolo odobrané, 

alebo odoberané počas tých troch mesiacoch osobné hodnotenie, čiže to, čo je navyše 

základného platu. U vedenia mesta je navýšený základný plat o nejaké percenta, o tieto 

percenta si vedenie mesta skrátilo plat. A ja, ako hlavný kontrolór mám základný plat v rámci 

zákona o obecnom zriadení, žiadne navýšenie nemám, žiadne prémie, čiže čo som mal 

odovzdávať? Časť z toho platu? Zákon to neumožňuje. Aby bolo jasné, že o aké sumy tie 

darované išlo. 
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