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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.__/2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiline



	odporúča 


poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline vzdať sa mesačnej odmeny za výkon funkcie poslanca za mesiac november 2012 v prospech dobrovoľnej verejnej zbierky za účelom rekonštrukcie Národnej ulice v Žiline.




dôvodová správa

	Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 89/2012 zo dňa 17.9.2012 bola v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválená verejná zbierka za účelom rekonštrukcie Národnej ulice v Žiline nasledovne:

	usporiadateľ zbierky: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796,

účel zbierky: rekonštrukcia Národnej ulice v Žiline, 
miesto konania zbierky: územný obvod mesta Žilina,
čas konania zbierky: október 2012 – august 2013
spôsob konania zbierky: zaslaním príspevku na účet č. 5030373994/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., na ktorý je možné poukázať ľubovoľnú čiastku, 
predpokladané náklady spojené s konaním zbierky: Zbierka bude zabezpečovaná pracovníkmi mesta. Náklady spojené s materiálnym zabezpečením (napr. kopírovanie) budú hradené z rozpočtu mesta,
použitie zbierky: zbierkou získané prostriedky budú použité na spolufinancovanie rekonštrukcie Národnej ulice v Žiline,
	osoby zodpovedné za konanie zbierky: Mgr. Anton Trnovec, Mgr. Richard Hulín, Ing. Karol Krutek



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. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ani iný právny predpis nestanovuje výšku odmeny poskytovanej poslancom mestského zastupiteľstva a ponecháva dané na rozhodnutí príslušného mestského zastupiteľstva. Odmeny poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline sú v súčasnosti upravené Zásadami odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, účinné od 01.02.2011, ktoré boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 13/2011 zo dňa 24.1.2011.
S konaním verejnej zbierky vyslovil súhlas Obvodný úrad v Žiline rozhodnutím o povolení konania verejnej zbierky Č. j.: ObU-OVVS2-2012/21202-002/03-VZ/2SA zo dňa 1.10.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.10.2012.

Verejná zbierka bola vyhlásená z dôvodu nutnosti rekonštrukcie Národnej ulice v Žiline. Na podporu verejnej zbierky Mestská rada v Žiline navrhla odporučiť všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline vzdať sa jednej mesačnej odmeny za výkon funkcie poslanca. Je to teda apel na všetkých poslancov, aby sa popri širokej verejnosti aj oni zapojili a zaangažovali do verejnej zbierky. Oproti pôvodnému uzneseniu došlo k posunu o jeden mesiac, t.j. aktuálna výzva sa bude týkať vzdania sa odmeny za mesiac november. Pochopiteľne táto výzva je dobrovoľná a je len na jednotlivých poslancoch, či sa zapoja.

Materiál je v súlade s  právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Dopad navrhovaného je z pohľadu rozpočtu Mesta Žilina kladný.	





