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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. 

 

Navrhovaná zmena spočíva v zmene pravidiel poskytovania odmeny člena mestskej rady, 

predsedu a člena komisie mestského zastupiteľstva (poslanca): 

 

1. v prípade neúčasti na zasadnutí príslušného orgánu. Podľa tohto návrhu v prípade 

neúčasti, bez ohľadu na to, či sa jedná o neúčasť ospravedlnenú alebo neospravedlnenú, 

odmena poskytnutá nebude. V súčasnosti je táto odmena znižovaná o určité percento 

v závislosti od toho, či ide o účasť ospravedlnenú alebo neospravedlnenú, resp. 

v prípade mestskej rady aj či ide o zasadnutie riadne alebo mimoriadne, 

 

2. v prípade kalendárneho mesiaca, v ktorom nedošlo k zasadnutiu príslušného 

orgánu. Podľa tohto návrhu v mesiaci, v ktorom nedošlo k zasadnutiu mestskej rady 

alebo komisie mestského zastupiteľstva, príslušná odmena poslancovi patriť nebude. 

V súčasnosti sú v kalendárnom mesiaci, v ktorom nedošlo k zasadnutiu príslušného 

orgánu,  všetky odmeny vyplácané. 

 

Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina v rozsahu úspory prostriedkov na odmenu člena 

mestskej rady a predsedu a člena komisie mestského zastupiteľstva za prípadnú neúčasť ako aj 

za kalendárny mesiac, v ktorom nedôjde k zasadnutiu mestskej rady, resp. komisie mestského 

zastupiteľstva. 

 

 

Materiál bol prerokovaný v komisiách mestského zastupiteľstva: 

- v Komisii dopravy a komunálnych služieb, v ktorej členovia hlasovali nasledovne: 0 

za/5 proti/3 sa zdržali, 

- v Komisii finančnej, v ktorej členovia hlasovali nasledovne: 0 za/0 proti/6 sa zdržali, 

- v Komisii životného prostredia, ktorá tento materiál neodporučila na prerokovanie MR 

a MZ 

a na zasadnutí Mestskej rady v Žiline, ktorá k tomuto návrhu neprijala platné uznesenie, 

nakoľko za návrh ani proti návrhu nehlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov mestskej 

rady. 

  



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 uznesením č. 13/2015 dňa 26.01.2015, v znení Dodatku č. 1 k Zásadám 

odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorý schválilo Mestské 

zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 50/2016 dňa 16.05.2016, účinného od 01.06.2016, ktorý 

následne dňom 01.07.2016 uznesením č. 115/2016 zo dňa 28.06.2016 zrušilo,  

 

sa menia a dopĺňajú nasledovne: 

 

1. V čl. 3 sa rušia odseky 2, 3, 4 a 5 a dopĺňa nový odsek 2 v znení: 

 

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

podľa ods. 1 tohto článku mu nepatrí.“ 

 

2. V čl. 4 sa rušia odseky 3 a 4 a dopĺňa sa nový odsek 3 v znení: 

 

„V prípade, že sa predseda, resp. člen komisie mestského zastupiteľstva nezúčastní 

zasadnutia komisie, príslušná odmena podľa ods. 1 alebo 2 tohto článku mu nepatrí.“ 

 

Pôvodné odseky 5 až 8 prečíslujú na 4 až 7. 

  

3. V čl. 9 v odseku 2 sa v prvej vete vypúšťa spojenie „ ,3, 4“ a prvá veta znie: 

 

„Odmeny podľa čl. 2 a 5 týchto zásad patria poslancovi mestského zastupiteľstva 

i v kalendárnom mesiaci, v ktorom nedošlo k zasadaniu príslušného orgánu.“ 

 

4. V čl. 9 v odseku 4 sa v druhej vete nahrádza spojenie „ čl. 4 ods. 6  týchto zásad “ spojením 

„čl. 4 ods. 5 týchto zásad“. 

 

 

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 01.10.2016. 

 

 

 

Ing. Igor Choma 

primátor mesta Žilina 


