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NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	Schvaľuje vyplatenie mimoriadnej odmeny primátorovi mesta Ivanovi Harmanovi vo výške 270.000,-  Sk za kvalitné vykonávanie pracovných činností a plnenie mimoriadnych úloh za I. polrok 2007



	Schvaľuje vyplatenie odmeny zástupcovi primátora mesta Michalovi Horeckému vo výške 126.000,- Sk za plnenie mimoriadnych úloh v I. polroku 2007



	Schvaľuje vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Ing. Jozefovi Pálfymu vo výške 41.760,- Sk za kvalitné vykonávanie pracovných činností v I. polroku 2007 

































                
Dôvodová správa


1. Ivanovi Harmanovi, primátorovi  mesta

Navrhujem vyplatiť mimoriadnu odmenu p. Ivanovi Harmanovi, primátorovi mesta, vo výške 270.000,– Sk za kvalitné vykonávanie pracovných činnosti a plnenie mimoriadnych úloh za 1. polrok 2007. Odmena je poskytnutá podľa § 5 ods.1 zákona 253/1994 Z. z. o platovom postavení a platových pomerov starostov obcí primátorov miest v znení neskorších predpisov, t. j. 50 % súčtu mesačných platov za obdobie 1. polroka 2007.


	Michalovi Horeckému, zástupcovi primátora mesta


Navrhujem vyplatiť mimoriadnu odmenu p. Michalovi Horeckému, zástupcovi primátora mesta, vo výške 126.000,– Sk za plnenie mimoriadnych úloh v 1. polroku 2007. Plat zástupcu primátora bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline uznesením č. 5/2007 zo dňa 01. 01. 2007. Výpočet odmeny zástupcu primátora bol použitý tak, ako v prípade výpočtu odmeny primátora t. j. 50 % súčtu mesačných platov za obdobie 1. polroka 2007.



	Ing. Jozefovi Pálfymu, hlavnému kontrolórovi mesta


Navrhujem vyplatiť mimoriadnu odmenu Ing. Jozefovi Pálfymu, hlavnému kontrolórovi mesta, vo výške 41.760,– Sk za kvalitné vykonávanie pracovných činnosti v 1. polroku 2007. Odmena je poskytnutá podľa § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhovaná odmena predstavuje 30 % súčtu mesačných platov za obdobie 1. polroka 2007 a skutočne odpracované mesiace. 

