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NÁVRH NA UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE



Uznesenie č. _________/2009

Mestské zastupiteľstvo v Žiline


	schvaľuje 


	Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania schváleného Mestským zastupiteľstvom v Žiline uznesením č. 123/2008 


s účinnosťou od 01.02.2009

































Dôvodová správa


V súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike s účinnosťou od 01. januára 2009 Vám predkladáme tento iniciatívny materiál, ktorého cieľom je zjednodušiť prepočet zmluvných miezd zamestnancov Mesta Žilina s miestom výkonu práce Mestský úrad v Žiline, Radnica, dielňa Budatín.
Uvedený materiál predstavuje Dodatok k Poriadku odmeňovania schválenému Mestským zastupiteľstvom v Žiline uznesením č. 123/2008 zo dňa 11.08.2008 a prerokovanému so zástupcami zamestnancov dňa 04.08.2008. 

Zmena sa dotýka prílohy č. 1 a č. 2 predmetného poriadku odmeňovania a spočíva v zaokrúhlení zmluvných miezd na celé desiatky eur smerom nahor. 

Stupnica platových tried – pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce  

Platová trieda
Zmluvné mzdy v Sk
Zmluvné mzdy v euro zaokrúhlené v prospech zamestnanca v zmysle zákona
Návrh
v euro
1F
10 900
361,82 €
370 €  ( 11 147,- Sk )
2F
11 800
391,69 €
400 €  ( 12 500,- Sk )

Stupnica platových tried – pracovné činnosti s prevahou duševnej práce

Platová trieda
Zmluvné mzdy v Sk
Zmluvné mzdy v euro zaokrúhlené v prospech zamestnanca v zmysle zákona
Návrh
v euro
1

13 000
431,52 €
440 €  ( 13 255,- Sk )
2

16 500
547,70 €
550 €  ( 16 570,- Sk )
3

20 000
663,88 €
670 €  ( 20 185,- Sk )
4
21 000 – 24 000
697,08 – 796,66 €
700 – 800 € ( 21 088 – 24 101,- Sk )
5
30 000 – 45 000
995,82 - 1493,73 €
1000 – 1500 € (30126 – 45189,- Sk )

Predložený návrh bol prerokovaný Mestskou radou v Žiline dňa 13.01.2009, ktorá svojím uznesením odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania schváliť.
Predložený návrh bol zároveň dňa 14.01.2009 prerokovaný i so zástupcami zamestnancov, ktorí súhlasia s predloženým návrhom dodatku č. 1 k Poriadku odmeňovania.

Fiškálny dopad na rozpočet je  8 780,52 € 	(264 522,-Sk) ročne.

Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania



Poriadok odmeňovania schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Žilina č. 123/2008 zo dňa 11.08.2008 a prerokovaný so zástupcami zamestnancov dňa 04.08.2008 sa mení nasledovne:

	Príloha č. 1 k Poriadku odmeňovania znie:


Stupnica platových taríf – pracovné činnosti s prevahou duševnej práce

Referent					440 €

	Odborný referent				550 €


	Odborný referent špecialista			670 €


	Odborný referent koordinátor		700 €  -  800 €


	Vedúci odboru				1000 € - 1500 €


	Prednosta úradu				1700 €




	Príloha č. 2 k Poriadku odmeňovania znie:


Stupnica platových taríf – pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce

	Pomocný a obslužný personál I		370 €


	Pomocný a obslužný personál II		400 €




	Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 26.01.2009 uznesením č. _______.


	Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania nadobúda účinnosť 1. februára 2009.








Ivan Harman
primátor mesta


