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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2015  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

s účinnosťou od 01.12.2015 nasledovne: 

 

1.1 v čl. 3 sa ruší ods. 2, 3, 4, 5 a zároveň sa dopĺňa nový odsek 2 v znení: 

„V prípade, že sa člen mestskej rady nezúčastní zasadnutia mestskej rady, 

odmena člena mestskej rady mu nepatrí.“ 

 

1.2 v čl. 4 sa ruší ods. 3 a 4, a zároveň sa dopĺňajú nové odseky 3 a 4 v znení:  

 

3. V prípade, že sa predseda, člen alebo sekretár komisie mestského 

zastupiteľstva nezúčastní zasadnutia komisie mestského zastupiteľstva, 

príslušná odmena predsedu, člena, resp. sekretára komisie mestského 

zastupiteľstva mu nepatrí. Odmena predsedu komisie patrí členovi 

komisie - poslancovi, ktorý zastupuje predsedu komisie v prípade 

jeho neprítomnosti. V takomto prípade mu už odmena člena 

nepatrí. 
 

4. Neúčasť na zasadnutí komisie ospravedlňuje člen a sekretár predsedovi 

komisie mestského zastupiteľstva. Predseda komisie mestského 

zastupiteľstva ospravedlňuje svoju neúčasť sekretárovi komisie. 

 

1.3 v čl. 4 ods.  5 sa vkladá nová druhá veta v znení: „V prípade neúčasti v jednej 

komisii sa pre účely vyplatenia odmeny berie do úvahy účasť v tej komisii, 

v ktorej sa zúčastnil.“ 

 

1.4 v čl. 9 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťa „čl. 3, 4“ na tvar „čl. 2 a 5“ 

 

1.5 v čl. 9 ods. 2 sa v druhej vete vkladá za slovo odmena spojenie: „ podľa čl. 2, 3, 

4 a 5“ 

 

II. žiada prednostu mestského úradu 

 

1. o vydanie úplného znenia Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Žiline do desiatich dní od schválenia mestským zastupiteľstvom 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Materiál sa predkladá ako iniciatívny s cieľom znížiť dopad fungovania poradných orgánov 

mestského zastupiteľstva na rozpočet mesta. 

 

Návrh zahŕňa: 



 

1. zastavenie vyplácania odmeny členom mestskej rady, predsedovi, členom a sekretárovi 

komisií mestského zastupiteľstva v mesiacoch, kedy príslušný orgán nezasadá, 

2. zrušenie krátenia odmeny a úplné zastavenie vyplácania odmeny členom mestskej rady, 

predsedovi, členom a sekretárovi komisií mestského zastupiteľstva v prípade neúčasti 

ospravedlnenej alebo neospravedlnenej, 

3. priznanie odmeny predsedu komisie členovi, ktorý ho zastupuje v čase jeho 

neprítomnosti s tým, že tomuto členovi už odmena člena nepatrí, ale patrí mu len odmena 

predsedu, 

4. doplnenie postupu ospravedlňovania neúčasti na zasadnutiach komisií mestského 

zastupiteľstva. 

 

Dopad na rozpočet nie je možné vyčísliť, nakoľko sa odvíja nielen od počtu zasadnutí 

v priebehu kalendárneho roku ale aj od účasti na zasadnutiach, ktorú nie je možné odhadnúť. 

 

 

Materiál bol prerokovaný v komisiách mestského zastupiteľstva: 

- v Komisii finančnej, v ktorej členovia hlasovali nasledovne: 0 za/0 proti/7 sa zdržali, 

- v Komisii školstva a mládeže, v ktorej členovia hlasovali nasledovne: 0 za/0 proti/6 sa 

zdržali, 

- v Komisii kultúry, športu, cestovného a miestneho rozvoja, v ktorej členovia hlasovali 

nasledovne: 0 za/6 proti/1 sa zdržalo – neodporúča, 

- v Komisii životného prostredia, v ktorej členovia hlasovali nasledovne: 4 za/0 proti/0 sa 

zdržal – odporúča, 

 

a na zasadnutí Mestskej rady v Žiline, ktorá neprijala platné uznesenie, pretože za návrh ani 

proti návrhu nehlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov mestskej rady. 

 


