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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2016  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline ako iniciatívny. 

 

Zástupcovia primátora boli poverení primátorom mesta jeho zastupovaním dňa 09.12.2014 a od 

tohto dátumu poberajú odmenu vo výške päťnásobku odmeny za výkon funkcie poslanca 

mestského zastupiteľstva. 

 

Na základe vyhodnotenia plnenia úloh obsiahnutých v písomnom poverení jednotlivých 

zástupcov primátora predkladateľ materiálu konštatuje, že zástupcovia primátora vykonávajú 

všetky úlohy s plným nasadením a aktívnym záujmom o chod mesta a veci verejné. Aktívne sa 

zúčastňujú všetkých pracovných stretnutí a rokovaní, do ktorých sa zapájajú svojimi návrhmi 

a podnetmi. Intenzívne komunikujú so zamestnancami mesta na zverenom úseku. Všetky 

aktivity vykonávajú nad rámec pracovného času zamestnanca vrátane soboty, nedele, štátnych 

sviatkov a dní pracovného pokoja. 

 

Nakoľko sú zástupcovia primátora vo funkcii už 16 mesiacov, predkladá sa tento materiál, aby 

i poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline mohli zhodnotiť ich výkon, a to schválením tohto 

návrhu. 

 

Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina v rozsahu navýšenej odmeny zástupcov primátora. 

 

Materiál bol prerokovaný v komisiách mestského zastupiteľstva: 

- v Komisii školstva a mládeže, v ktorej členovia hlasovali nasledovne: 3 za/0 proti/6 sa 

zdržali, 

- v Komisii finančnej, v ktorej členovia hlasovali nasledovne: 0 za/4 proti/2 sa zdržali, 

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

hlasovali nasledovne: 7 za/0 proti/2 sa zdržali, 

 

a na zasadnutí Mestskej rady v Žiline, ktorá odporučila spracovateľom návrhu na zmenu Zásad 

odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline pripraviť spoločný materiál so 

zachovaním parametrov oboch materiálov a nájdením spoločného menovateľa. 



MATERIÁL 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje 

 

DODATOK č. 1 

k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Čl. 1 

 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré schválilo Mestské 

zastupiteľstvo v Žiline svojím uznesením č. 13/2015 dňa 26.01.2015, sa menia a dopĺňajú 

nasledovne: 

 

1. V čl. 8 sa ods. 1 nahrádza novým znením: 

 

„Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora1 

dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí v súvislosti s výkonom funkcie zástupcu 

primátora plat2 vo výške 2,5 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok.“ 

 

2. V čl. 8 sa ods. 2 nahrádza novým znením: 

 

„Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý nie je na výkon funkcie zástupcu primátora1 

dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, ale funkciu zástupcu primátora v nadväznosti na 

písomné poverenie vykonáva dlhodobo a plne, patrí v súvislosti s výkonom funkcie 

zástupcu primátora odmena vo výške 2,5 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky za predchádzajúci kalendárny rok.“ 

 

 

 

Čl. 2 

 

1. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline bol 

schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline uznesením č. ___________dňa 

____________ . 

 

2. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

nadobúda účinnosť dňom 01.06.2016. 

 

 

 

 

Ing. Igor Choma 

primátor mesta Žilina 


