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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2016
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
s účinnosťou od 01.6.2016 nasledovne:
1.1 v čl. 2, ods. 1 sa ruší slovné spojenie “200,-€“ a nahrádza sa slovami “
minimálnej mzdy v národnom hospodárstve SR“.
1.2 v čl. 2, ods. 2 sa ruší slovné spojenie “50%“ a nahrádza sa slovným spojením
“20%“.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Materiál sa predkladá ako iniciatívny s cieľom priblížiť sa k spravodlivej mzde za výkon
funkcie poslanca mestského zastupiteľstva v krajskom meste. Poslanci tvoria prvý kontakt
v riešení požiadaviek občanov v obvodoch, ktoré sú počtom obyvateľov väčšie ako väčšina
miest v Slovenskej republike. Režijné náklady pri správe viacerých obcí vo volebnom obvode
v mnohých prípadoch presahujú terajšie nastavenie odmien.
Návrh má dopad na rozpočet a tvorí zhruba dve tisíciny ročného rozpočtu mesta. Navýšenie
odmien pre 29 poslancov a dvoch zástupcov primátora sa pohybuje v celkovej sume cca
10000€/mesiac. V roku 2011, keď boli mestské financie v kríze, bola redukovaná aj mzda
poslancov, aby sa aj touto cestou znížil dopad na rozpočet mesta. Aktuálne je aj zásluhou
vedenia mesta rozpočet vyrovnaný, záväzky mesta klesajú a rezervy sú na vzostupe, o čom
svedčia aj finančne náročnejšie projektové zámery v budúcom období.
Mestská rada odporučila vypracovať jeden spoločný návrh poslancov a mesta Žilina.
Finančná komisia: ZA-3, Proti – 0, Zdržali sa - 3
Komisia školstva a mládeže: – ZA-3, Proti – 2, Zdržali sa - 5
Komisia dopravy a komunálnych služieb: ZA – 5, Proti – 1, Zdržali sa - 1

