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NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

ruší

	uznesenie mestského zastupiteľstva č. 9/2009 zo dňa 26.01.2009 s účinnosťou od 01.03.2011



DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 26.01.2009 uznesenie č. 9/2009, ktorým priznalo hlavnej kontrolórke mesta Žilina mesačnú odmenu vo výške 30% z jej mesačného platu ako stabilnú zložku jej mesačného platu nezávisle od množstva práce, resp. podaného výkonu.

„Uznesenie č. 9/2009

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

hlavnej kontrolórke mesta Ing. Elene Šutekovej mesačnú odmenu vo výške 30% z mesačného platu hlavnej kontrolórky počnúc od 01.01.2009“

Schválená mesačná odmena predstavuje maximálnu výšku, ktorú môže mestské zastupiteľstvo schváliť hlavnému kontrolórovi v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadením v znení neskorších predpisov a je k dnešnému dňu vo výške         551,70 €/mesačne.

Tento materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline ako iniciatívny vzhľadom na finančnú situáciu mesta Žilina s cieľom pokračovať v úsporných opatreniach ako bolo zníženie platu primátora, odmeny zástupcu primátora a v neposlednom rade i odmien poslancov mestského zastupiteľstva.

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Schválením tohto návrhu dôjde k úspore finančných prostriedkov mesta vo výške          5 517,-€/ročne (obdobie 01.03.2011 – 31.12.2011) pri nezmenenej výške platu hlavnej kontrolórky. Nakoľko však plat hlavnej kontrolórky je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta, s rastom priemernej mesačnej mzdy za rok 2010 bude rásť i úspora finančných prostriedkov.

Materiál bol prerokovaný Mestskou radou v Žiline dňa 07.02.2011, ktorá odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí zrušiť uznesenie mestského zastupiteľstva č. 9/2009 zo dňa 26.01.2009.


