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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.__/2011

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline

schvaľuje

	MUDr. Štefanovi Zelníkovi, zástupcovi primátora, mesačnú odmenu za výkon funkcie zástupcu primátora vo výške 40% schváleného platu Ing. Igora Chomu, primátora mesta Žilina, s účinnosťou od 01.01.2011




DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ing. Igor Choma, primátor mesta, predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline návrh na schválenie odmeny MUDr. Štefanovi Zelníkovi, ktorého v súlade s § 13b ods. 1 zákona         č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomne poveril dňom 01.01.2011 svojim zastupovaním v rozsahu určenom v písomnom poverení.

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ani iný právny predpis nestanovuje výšku odmeny zástupcu primátora. 

Podľa § 25 ods. 5 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže obec za výkon funkcie poslanca poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie. Ak je zástupca primátora na výkon funkcie  dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí mu v zmysle § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primeraný plat.

Vzhľadom na to, že MUDr. Štefan Zelník nie je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, navrhuje sa mu vzhľadom na rozsah úloh, ktoré má plniť pri výkone funkcie zástupcu primátora, určených v písomnom poverení, schváliť odmena vo výške 40% schváleného platu Ing. Igora Chomu, primátora mesta Žilina.

Mesačný plat primátora mesta schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 4/2010-ustanovujúce dňa 20.12.2010 vo výške  2 636,-€.

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina vo výške 1054,40 € x12 mesiacov (12 652,80 €) a bude následne zapracovaný do návrhu rozpočtu na rok 2011.


