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NÁVRH  NA  UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2013


Mestské zastupiteľstvo v Žiline

volí

v súlade s § 18a ods. 3 a ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  __________________________ za hlavného kontrolóra Mesta Žilina

schvaľuje

v zmysle § 18c ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra Mesta Žilina vo výške 1.932 €

	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 za predchádzajúci kalendárny rok zamestnávateľ v súlade s § 18c ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 


























dôvodová správa

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 119/2012 zo dňa 19.11.2012 bol vyhlásený deň konania volieb hlavného kontrolóra Mesta Žilina na 07.01.2013, ustanovené náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a určené požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Žilina. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 124/2012 zo dňa 10.12.2012 bol ustanovený spôsob a voľby hlavného kontrolóra Mesta Žilina.
Kandidáti mali v zmysle Uznesenia č. 119/2012 doručiť svoje písomné prihlášky do 24.12.2012 na adresu Mesta Žilina.
Deň voľby hlavného kontrolóra Mesta Žilina bol zverejnený v zmysle uznesenia           č. 119/2012, v súlade s § 18a ods. 2 na úradnej tabuli mesta Žilina a internetovej stránke mesta od 23.11.2012.
V stanovenom termíne do 24.12.2012 bolo na adresu Mesta Žilina doručených             17 prihlášok.
Náležitosti podaných prihlášok kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra Mesta Žilina posúdila komisia zložená z troch poslancov mestského zastupiteľstva (PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, Ing. Ján Ničík, Ing. Jozef Štrba) a vedúcej odboru vnútorných vecí Mestského úradu Žilina (Mgr. Jana Brathová), dňa 03.01.2013. Prítomní skonštatovali, že nasledovní kandidáti:
Ing. Ján Bačík
Alžbeta Baroniaková
PaedDr. Emília Becová
Ing. Monika Cudráková
Ing. Anna Dávidová
Ing. Daniel Dobrovič
Dušan Chrastina
Eva Frniaková
Jaroslav Gelatík
Ing. Dušan Kotúč
Ing. Katarína Liptáková
Bc. Martin Magdolen
Ing. Peter Miko
Jana Rovňanová
Gabriela Solárová
Ing. Jaroslav Španik
predložili požadované náležitosti a splnili požiadavky v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Žilina zo dňa 19.11.2012 v nadväznosti na § 18a ods. 1, 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a kandidát:
Bc. Peter Harcek
nepredložil požadované náležitosti a nesplnil požiadavky v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Žilina zo dňa 19.11.2012 v nadväznosti na § 18a ods. 1,2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Súčasne s voľbou hlavného kontrolóra mestské zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 písm. j)zákona 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 v zmysle ustanovenia § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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 2012 je 782 €. 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 782 x 2,47 = 1 932€.
  







 



































