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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. ruší 

 

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 40/2017 zo dňa 20.02.2017  v znení: 

 

Uznesenie č. 40/2017  

k  Návrhu na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Žiline 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiline s účinnosťou od 01.03.2017 nasledovne: 

 

1.1 v čl. 2 ods. 1 sa ruší slovné spojenie “200,- €“ a nahrádza sa slovami          

“minimálnej mzdy v národnom hospodárstve SR.“ 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 20.02.2017 schválilo uznesením č. 40/2017 zmenu Zásad 

odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, pričom zmena spočívala vo zvýšení 

odmeny za výkon funkcie poslanca mestského zastupiteľstva z 200 € na minimálnu mzdu, čo 

predstavuje pre rok 2017 sumu 435 €. 

 

Toto zvýšenie odmeny za výkon funkcie poslanca mestského zastupiteľstva o 235 € /mesiac 

/poslanec má za obdobie 01.03.2017 - 31.12.2017 dopad na rozpočet mesta Žilina vo výške cca 

130 024 € (vrátane odvodov). 

 

Nakoľko však predkladatelia materiálu na poslednom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 

nevyčlenili ani neschválili finančné krytie tejto zmeny a schválený rozpočet mesta Žilina na rok 

2017 s týmto navýšením nepočítal, predkladám tento materiál, ktorého schválením sa odmeny 

poslancov vrátia do výšky, ktorá má schválené krytie v rozpočte mesta Žilina na rok 2017. 
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Nezanedbateľným faktom ostáva i to, že odmeny si poslanci zvýšili v polčase volebného obdobia 

a to na výšku,  za ktorú množstvo ľudí pracuje celý mesiac v pracovnom pomere na plný úväzok, 

čo má negatívny dopad na verejnú mienku o našom poslaneckom zbore. 

 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Finančnej komisie, ktorá ho neodporučila MR a MZ 

schváliť, a na zasadnutí Mestskej rady v Žiline, ktorá k nemu neprijala platné uznesenie, nakoľko 

za návrh ani proti návrhu nehlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov mestskej rady.   

 

 

MATERIÁL 

 

Výňatok zo Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

Stav od 01.03.2017 – po schválení uznesenia č. 40/2017 – platí teraz 

 

„Čl. 2 

Odmena za výkon funkcie poslanca mestského zastupiteľstva 

 

1. Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „poslanec mestského zastupiteľstva“) 

patrí odmena za výkon funkcie poslanca mestského zastupiteľstva vo výške minimálnej mzdy 

v národnom hospodárstve SR.  

 

2. V prípade, že sa poslanec nezúčastní zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané 

v zmysle schváleného harmonogramu zasadnutí, pričom svoju neúčasť ospravedlní, patrí mu 

odmena podľa ods. 1 tohto článku znížená o 50 %.  

 

3. V prípade, že sa poslanec nezúčastní zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané 

v zmysle schváleného harmonogramu zasadnutí, pričom svoju neúčasť neospravedlní, odmena 

mu podľa ods. 1 tohto článku nepatrí.   

 

4. V prípade, že sa poslanec nezúčastní mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

pričom svoju neúčasť ospravedlní, patrí mu odmena podľa ods. 1 tohto článku znížená o 20%. 

 

5. V prípade, že sa poslanec nezúčastní mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

pričom svoju neúčasť neospravedlní, patrí mu odmena podľa ods. 1 tohto článku znížená o 50 

%.“ 

 

Stav po schválení tohto materiálu 

 

„Čl. 2 

Odmena za výkon funkcie poslanca mestského zastupiteľstva 

 

1. Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „poslanec mestského zastupiteľstva“) 

patrí odmena za výkon funkcie poslanca mestského zastupiteľstva vo výške 200,-€.  
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2. V prípade, že sa poslanec nezúčastní zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané 

v zmysle schváleného harmonogramu zasadnutí, pričom svoju neúčasť ospravedlní, patrí mu 

odmena podľa ods. 1 tohto článku znížená o 50 %.  

 

3. V prípade, že sa poslanec nezúčastní zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané 

v zmysle schváleného harmonogramu zasadnutí, pričom svoju neúčasť neospravedlní, odmena 

mu podľa ods. 1 tohto článku nepatrí.   

 

4. V prípade, že sa poslanec nezúčastní mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

pričom svoju neúčasť ospravedlní, patrí mu odmena podľa ods. 1 tohto článku znížená o 20%. 

 

5. V prípade, že sa poslanec nezúčastní mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

pričom svoju neúčasť neospravedlní, patrí mu odmena podľa ods. 1 tohto článku znížená o 50 

%.“ 


