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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.

/2018

Komisia
I.

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a
určiť
1. rozsah výkonu funkcie primátora mesta Žilina - plný úväzok na celé funkčné
obdobie 2018 – 2022

DÔVODOVÁ SPRÁVA
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov určí mestské zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred voľbami rozsah výkonu funkcie
primátora na celé funkčné obdobie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky do dnešného dňa nevyhlásil voľby do orgánov
samosprávy obcí v roku 2018. Avšak za predpokladu, že sa tieto voľby uskutočnia v mesiaci
november 2018 s ohľadom na skutočnosť, že v zmysle harmonogramu zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Žiline po júnovom zasadnutí je najbližšie riadne zasadnutie až 24.09.2018,
prekladáme tento materiál už teraz, aby sme dodržali zákonom stanovenú lehotu.
Vzhľadom na zložitosť procesov, úkonov a povinností, ktoré štatutárny orgán Mesta Žilina
zastrešuje, ako i počet obyvateľov a zaužívanú prax v meste Žilina, predkladáme návrh na
určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Žilina na celé funkčné obdobie 2018 – 2022
tak, ako doposiaľ, t.j. v rozsahu plného úväzku.
Určovanie konkrétnych úloh nie je predmetom tohto návrhu, nakoľko je taxatívne vymedzené
právnymi predpismi Slovenskej republiky a Štatútom mesta Žilina.

MATERIÁL
Úväzok primátora mesta Žilina počas celého funkčného obdobia 2014 – 2018 schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Žiline v rozsahu plného úväzku.
Vzhľadom na to, že nedošlo k žiadnej zmene, ktorá by mala výrazný vplyv na zložitosť procesov,
úkonov a povinností, ktoré primátor mesta zastrešuje, je návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie
primátora mesta ako doposiaľ.
K tomuto úväzku následne Mestské zastupiteľstvo v Žiline určí na svojom ustanovujúcom
zasadnutí plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

