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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2018
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

berie na vedomie
1. informáciu o poverení Mgr. Vladimíra Randu ako prvého zástupcu primátora
dňom 04.12.2018 zastupovaním Mgr. Petra Fiabáne, primátora mesta Žilina,
v rozsahu plného úväzku
2. informáciu o poverení Ing. Barbory Birnerovej, PhD. ako druhej zástupkyne
primátora dňom 04.12.2018 zastupovaním Mgr. Petra Fiabáne, primátora mesta
Žilina, v rozsahu plného úväzku

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina, v súlade s § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomne poveril dňom 04.12.2018:
1. Mgr. Vladimíra Randu, poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline, svojim zastupovaním
ako prvého zástupcu primátora v rozsahu plného úväzku,
2. Ing. Barboru Birnerovú, PhD., poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Žiline, svojim
zastupovaním ako druhú zástupkyňu primátora v rozsahu plného úväzku.
Materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline ako iniciatívny s cieľom podať
informáciu o zriadení funkcie zástupcu primátora v rámci štruktúry orgánov samosprávy,
nakoľko ak by primátor mesta nepoveril žiadneho poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline
do 60 dní od zloženia sľubu primátora, zástupcu primátora by volilo mestské zastupiteľstvo.
Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina v rozsahu platu zástupcu primátora schváleného
v Zásadách odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline.
MATERIÁL
Podľa § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
- primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie
poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora,
- ak by primátor nepoveril do 60 dní od zloženia sľubu žiadneho poslanca mestského
zastupiteľstva svojím zastupovaním, zástupcu primátora zvolí mestského
zastupiteľstvo,
- zástupcom primátora môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva,
- ak má obec, mesto viac ako 20 000 obyvateľov, primátor (starosta) môže poveriť
zastupovaním dvoch zástupcov, pričom určí ich poradie,

-

primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak ho odvolá, poverí
zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora,
zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom
poverení,
ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plnia úlohy
primátora v plnom rozsahu zástupcovia primátora v poradí, v ktorom boli poverení za
zástupcov primátora. Toto zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného
primátora.

Príloha k povereniu Mgr. Vladimíra Randu zastupovaním primátora mesta
Rozsah činnosti:
1. počas prítomnosti primátora:
 priamo sa podieľa na strategických rozhodnutiach pre:
o informatizáciu
a digitalizáciu
činnosti
mesta
a organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
o agendu „smart cities“,
o podporu participácie občanov,
o plánovitý rozvoj verejných priestorov a komplexnú starostlivosť o ne,
o zvýšenie kvality komunálnych služieb,
o rozvoj pešej a cyklistickej infraštruktúry,
o podporu mestskej hromadnej dopravy a nemotorových spôsobov dopravy,
o rozvoj zelenej infraštruktúry a ochranu životného prostredia,
 je zodpovedný za sieťovanie a rozvoj vzťahov medzi mestom a subjektami
pôsobiacimi na jeho území,
 koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami mestského zastupiteľstva
a mestským úradom,
 koordinuje a zjednocuje činnosť jednotlivých komisií mestského
zastupiteľstva,
 kontroluje dodržiavanie Rokovacieho poriadku komisií Mestského
zastupiteľstva v Žiline
 zabezpečuje materiálno-technické a priestorové podmienky pre výkon činností
poslancov mestského zastupiteľstva,
 zabezpečuje kontakt medzi poslancami mestského zastupiteľstva, primátorom
mesta a prednostom mestského úradu,
 podieľa sa spolu s primátorom a zamestnancami mesta na spracovávaní
koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
 zúčastňuje sa na previerkach, kontrolách a na vybavovaní sťažností
a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
 je oprávnený zastupovať mesto v oblasti spoločenskej a kultúrnej, príp. aj
reprezentačnej a to po dohode s primátorom,
2. počas neprítomnosti primátora do 14 dní:
 zastupuje primátora na základe osobitného písomného poverenia,
3. počas neprítomnosti primátora presahujúcej 14 dní:
 okrem oprávnení uvedených v bode 1 a v bode 2 zvoláva a vedie zasadnutie
mestského zastupiteľstva v zmysle schváleného harmonogramu zasadnutí,
resp. ak o to požiada aspoň tretina poslancov,
 schvaľuje finančné operácie do výšky 100 000,-€,
 zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, napr. orgány dozoru
(inšpektorát práce, regionálny úrad verejného zdravotníctva),
4. ak zanikne mandát primátora pre uplynutím funkčného obdobia do zloženia sľubu
novozvoleného primátora (§ 13a ods. 1 písm. c) až i) zákona č. 369/1990 Zb.):
 plní úlohy primátora mesta v plnom rozsahu.

Príloha k povereniu Ing. Barbory Birnerovej, PhD. zastupovaním primátora mesta
Rozsah činnosti:
1. počas prítomnosti primátora:
 priamo sa podieľa na strategických rozhodnutiach pre:
o rozvoj kultúry,
o zvýšenie kvality služieb pre seniorov,
o rozvoj sociálnej starostlivosti,
o riešenie problému chudoby, sociálneho vylúčenia a ľudí bez domova,
o rozvoj bytovej politiky a podporu rodín,
o podporu inklúzie občanov so zdravotným postihnutím a ďalších,
o rozvoj školstva a podporu mládeže,
 koordinuje činnosť kultúrnych akcií a aktivít mesta Žilina,
 koordinuje činnosť medzi výbormi v mestských častiach a mestským úradom,
 kontroluje dodržiavanie Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta
Žilina,
 podieľa sa spolu s primátorom a zamestnancami mesta na spracovávaní
koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
 zúčastňuje sa na previerkach, kontrolách a na vybavovaní sťažností
a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
 je oprávnená zastupovať mesto v oblasti spoločenskej a kultúrnej, príp. aj
reprezentačnej a to po dohode s primátorom.
2. počas neprítomnosti primátora a zároveň i prvého zástupcu primátora do 14 dní:
 zastupuje primátora na základe osobitného písomného poverenia,
3. počas neprítomnosti primátora presahujúcej 14 dní, ak je súčasne neprítomný aj prvý
zástupca primátora:
 okrem oprávnení uvedených v bode 1 a v bode 2 zvoláva a vedie zasadnutie
mestského zastupiteľstva v zmysle schváleného harmonogramu zasadnutí,
resp. ak o to požiada aspoň tretina poslancov,
 schvaľuje finančné operácie do výšky 100 000,-€,
 zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, napr. orgány dozoru
(inšpektorát práce, regionálny úrad verejného zdravotníctva).

