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NÁVRH UZNESENIA


Uznesenie č._/2008


Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	volí

                   
	 _______________ za hlavného kontrolóra Mesta Žilina

                  
	schvaľuje   


	plat hlavného kontrolóra Mesta Žilina vo výške  49.800,- Sk


	berie na vedomie


	že, plat hlavného kontrolóra Mesta Žilina upraví každý nasledujúci kalendárny rok pri zmene priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky zamestnávateľ, v súlade s ustanovením § 18c ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.




                                                         Dôvodová správa


 Mestské zastupiteľstvo v Žiline svojím uznesením č. 29/2008 zo dňa 11. februára 2008 vyhlásilo v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra na deň 14. apríla 2008 a uložilo prednostovi mestského úradu zverejniť deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Žilina najmenej 40 dní pred dňom konania voľby na úradnej tabuli mesta a spôsobom v mieste obvyklým.
      Vyhlásenie voľby bolo vykonané predpísaným spôsobom a dňa 3. marca 2008  bol tento oznam umiestnený na úradnej tabuli mesta a zároveň aj na jeho internetovej stránke.
      Posledným dňom na predloženie prihlášky bol deň 31.marec 2008. V stanovenom termíne boli na Mestský úrad v Žiline  odovzdané dve prihlášky. Všetci prihlásení spĺňajú predpísané predpoklady podľa § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a môžu byť zaradení do voľby, ktorú vykoná mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 14. apríla 2008. 
Súčasne s voľbou hlavného kontrolóra mestské zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov určí aj plat hlavného kontrolóra. Spôsob výpočtu a výška platu hlavného kontrolóra sa určuje prihliadnutím na ustanovenie § 18c  zákona o obecnom zriadení, ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR  za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu určeného zákonom podľa počtu obyvateľov mesta Žilina. 
Priemerná mzda  v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok 2007 je 20. 146,- Sk. Pre mesto s počtom obyvateľov od 50 001 do 100 000 obyvateľov je určený koeficient 2, 47.
Plat hlavného kontrolóra mesta Žilina podľa citovaného zákona je 20.146 x 2,47= 49. 760,-Sk zaokrúhlene t.j. 49.800,- Sk.

Materiál bol prerokovaný na Mestskej rade v Žiline dňa 1.4.2008 a bol odporučený Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na prerokovanie, vykonanie voľby hlavného kontrolóra a určenie jeho platu.






