
MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE 
 
 
 
Materiál na rokovanie pre 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 
 
 
         
 

Číslo materiálu: _____/2010 
                                                                                                 

 
 
K bodu programu 
 

URČENIE ROZSAHU VÝKONU FUNKCIE  
PRIMÁTORA MESTA ŽILINA 

 
 
 
Materiál obsahuje:             Materiál prerokovaný: 
 
1. Návrh na uznesenie     Mestská rada v Žiline 
2. Dôvodová správa      Komisia školstva, mládeže a športu 
        Komisia finančná   
 
 
 
 
Predkladá:  
 
Ing. Viliam Mikuláš 
prednosta mestského úradu 
 
 
Zodpovedný za vypracovanie: 
 
Ing. Pavel Požoni 
poverený riadením odboru organizačného a vnútornej správy 
 
 
 
 
 

 
Žilina, august 2010 



NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Uznesenie č.__/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Žiline 
 

I. určuje  
 
1. rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Žilina - plný úväzok na celé funkčné 

obdobie 2010-2014  
 

 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov určí mestské zastupiteľstvo 90 dní pred voľbami  rozsah výkonu funkcie primátora 
na celé funkčné obdobie. 

Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie ako vyhradená 
kompetencia mestského zastupiteľstva bola zavedená do právneho systému Slovenskej 
republiky zákonom č. 102/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov s účinnosťou od 01.04.2010. 

Vzhľadom k rozhodnutiu č. 225/2010 z 19. mája 2010, ktorým predseda NR SR vyhlásil 
voľby do orgánov samosprávy obcí, sa predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na určenie 
rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Žilina v celom funkčnom období 2010-2014, ktorý 
vzhľadom na zložitosť procesov, úkonov a povinností, ktoré štatutárny orgán Mesta Žilina 
zastrešuje, ako i počet obyvateľov a zaužívanú prax v meste Žilina, je navrhovaný rovnako 
ako doposiaľ, t.j. v rozsahu plného pracovného úväzku. 

Určovanie konkrétnych úloh nie je predmetom tohto návrhu, nakoľko je taxatívne vymedzené 
právnymi predpismi Slovenskej republiky a Štatútom mesta Žilina. 

 
Fiškálny dopad na rozpočet je v roku 2010 zahrnutý v rozpočte mesta Žilina v rozsahu platu 
primátora schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č. 5/2007 zo dňa 01.01.2007. 
 

Tento návrh bol predložený na prerokovanie všetkým komisiám mestského zastupiteľstva. 

Materiál bol prerokovaný Mestskou radou v Žiline na jej zasadnutí dňa 10.08.2010, pričom 
mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať 
a určiť rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Žilina podľa predloženého návrhu. 
 


