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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2018 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline s účinnosťou 

od 01.01.2019 nasledovne: 

 

Pôvodný čl. 6 ods. 2 sa nahrádza nasledovným znením: 

 

„Poslancovi mestského zastupiteľstva, poverenému výkonom funkcie sobášiaceho 

poslanca, patrí v súvislosti s účinkovaním na občianskych obradoch – uzavretí 

manželstva náhrada zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku vo výške 

100,- € za každý sobášiaci deň. Náhrada bude vyplácaná mesačne podľa počtu dní, v 

ktorých poslanec mestského zastupiteľstva vykonával funkciu sobášiaceho poslanca.“ 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Materiál predkladáme ako iniciatívny s cieľom reagovať na úpravu náhrady zvýšených výdavkov 

v súvislosti s účinkovaním na občianskych obradoch pri uzatváraní manželstva. Doterajšia náhrada 

bola stanovená v závislosti od počtu sobášov v rozpätí od 50 do 260 eur a vyplácaná mala byť 

k 31.12. kalendárneho roku, teda raz ročne.  

V nami predkladanom materiáli navrhujeme túto náhradu upraviť na 100 eur za každý deň, 

v ktorom sobášiaci poslanec vykoná obrad uzavretia manželstva, pričom náhrada bude vyplácaná 

mesačne pomerne k počtu dní, v ktorých poslanec mestského zastupiteľstva vykonával funkciu 

sobášiaceho poslanca. 

 

Uvedený návrh by nadobudol účinnosť od 01.01.2019. 

 

Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina. 

 

Materiál prerokovali nasledujúce komisie: 

 

Finančná komisia – neprijala platné uznesenie 

Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja – neodporúča návrh schváliť 

Komisia školstva a mládeže – materiál z dôvodu neprítomnosti predkladateľa neprerokovala 

 

 



      

 

 

 

MATERIÁL 

 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE 

po schválení tohto materiálu by v príslušnej časti mali nasledovnú podobu: 

 

 

ČASŤ ŠTVRTÁ  

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 6 

Spoločné ustanovenia 

 

 

2. Poslancovi mestského zastupiteľstva, poverenému výkonom funkcie sobášiaceho 

poslanca, patrí v súvislosti s účinkovaním na občianskych obradoch – uzavretí 

manželstva náhrada zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku, vo výške 

100,- € za každý sobášiaci deň. podľa počtu sobášov: 

 

a) 1 – 9 sobášov ...................................   50,-€ 

b) 10 – 19 sobášov ............................... 100,-€ 

c) 20 – 29 sobášov ............................... 170,-€  

d) 30 a viac sobášov ............................ 260,-€ 

 

Náhrada bude vyplácaná vyplatená mesačne podľa počtu dní sobášov, v ktorých sa poslanec 

mestského zastupiteľstva vykonával funkciu sobášiaceho poslanca zúčastnil k 31.12. 

kalendárneho roku. 

 

 

 


