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UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE
Uznesenie č.__/2014
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. vyplatenie mimoriadnej odmeny prvej zástupkyni primátora mesta Žilina vo
výške 1 000 € za mimoriadne kvalitné plnenie úloh v roku 2013 v najbližšom
výplatnom termíne

DÔVODOVÁ SPRÁVA
V zmysle Čl. 4b Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva
v Žiline môže mestské zastupiteľstvo zástupcom primátora, ktorí boli poverení jeho
zastupovaním, schváliť mimoriadnu odmenu maximálne do výšky mesačnej odmeny, pričom
výška odmeny závisí od rozsahu poverenia, úloh a časovej náročnosti výkonu funkcie.
Prvá zástupkyňa primátora mesta Žilina zodpovedne a riadne plnila i mimoriadne úlohy
zverené jej primátorom mesta Žilina, ktoré si vyžadovali vysokokvalifikovaný odborný
prístup, koordináciu viacerých zložiek mesta a časovú náročnosť. Rozsah niektorých
najdôležitejších úloh za rok 2013 je z dôvodu transparentnosti uvedený v prílohe tohto
materiálu.
Z tohto dôvodu navrhujeme schváliť PhDr. Mgr. Slavomíre Brezovskej
mimoriadnu odmenu vo výške 1 000 €.
Mimoriadna odmena bude vyplatená v prvom výplatnom termíne po schválení mestským
zastupiteľstvom v Žiline.

Príloha k návrhu na vyplatenie mimoriadnej odmeny prvej zástupkyni primátora mesta Žilina
Rozsah niektorých najdôležitejších mimoriadnych úloh:
1) Oblasť bytová:
a) V súvislosti s vytvorením novej správcovskej spoločnosti Žilbyt s.r.o. v zmysle uznesenia
č. 57/2012 MZ v Žiline – zabezpečenie plynulého a bezproblémového prevodu správy
mestského a iného majetku zo spoločnosti Bytterm a.s. na spoločnosť Žilbyt s.r.o..
Zabezpečenie fungovania spoločnosti v prospech mesta a nájomníkov bytových
a nebytových priestorov.
b) Spolupráca pri vypracovaní návrhu na schválenie zmeny VZN č. 13/2012 o spôsobe
prideľovania nájomných bytov.
2) Oblasť školstva a mládeže:
a) V súčinnosti s OŠ a M participácia na vypracovaní materiálu: Analýza súčasného stavu
škôl a školských zariadení v ZP mesta Žilina a racionalizácia siete základných škôl v ZP
mesta Žilina ( 28. zasadanie MZ v Žiline ).
b) Participácia na realizácií uznesenia prerokovaného a schváleného predmetného materiálu
na 28. zasadnutí MZ v Žiline: prijatie racionalizačných opatrení na tzv. ekonomicky
stratových školách / prenesený výkon štátnej správy, položka 600 – BV , 610 – mzdové
náklady/ vyradenie zo siete základných škôl v ZP mesta Žilina - ZŠ s MŠ Zádubnie, Žilina,
ZŠ Rybie námestie, Žilina
c) Plnenie Uznesenia č. 65/2012 k Návrhu na spojenie Centra voľného času Spektrum a
Centra voľného času, Horný Val 24, do jedného právneho subjektu. Všeobecne záväzné
nariadenie č. 8/2013 o zrušení Centra voľného času, Horný Val 24, Žilina, rozpočtovej
organizácie.
3) Oblasť sociálna:
a) V súčinnosti s vecne a miestne príslušnými orgánmi a inštitúciami riešenie problémov
občanov nachádzajúcich sa v sociálnej a hmotnej núdzi, občanov v dôchodkovom veku,
(angažovanosť na vytvorení Denného centra na Ul. A. Kmeťa, Žilina , pri transformácií
Úsmev - ZpS a DSS Osikova 26, Žilina do ZP mesta Žilina), riešenie problémov ŤZP
občanov.
b) Stretnutia a aktívna spolupráca so zástupcami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity pri riešení „rómskej problematiky“ ( Ul. Bratislavská) a iné.

