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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.__/2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	ruší


	uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 31/2012 zo dňa 16.04.2012


	prerokovalo


	výšku mesačného platu primátora mesta podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest


	schvaľuje


1.   mesačný plat primátora Mesta Žilina Ing. Igora Chomu podľa § 3 ods. 1 zákona   č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov, t.j. v celkovej výške        2 568 EUR s účinnosťou od 01.01.2013




DÔVODOVÁ SPRÁVA

Primátorovi mesta podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon) patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

Podľa § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov „obecné zastupiteľstvo plat starostu obce opätovne raz ročne prerokuje“.

Dôvod pre prerokovanie platu primátora mesta je najmä určenie výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2012 Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Údaje Štatistického úradu boli zverejnené v mesiaci marec 2013, z tohto dôvodu sa materiál predkladá s účinnosťou spätne k 01.01.2013.


Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2012 predstavuje výšku 805 €. 

Výpočet platu primátora mesta: 
Priemerná mesačná mzda v NH za rok 2012 		= 805 €
násobok podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.		= 3,19 - násobok
plat podľa § 3 ods. 1						= 2 567, 95 €
zaokrúhlene							= 2 568 €




