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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2018
Komisia
I.

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1. Zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline s účinnosťou
od 01.01.2019 nasledovne:
1. doplniť nový článok 5 – Odmena asistenta výboru v mestskej časti – v znení:
„Čl. 5
Odmena asistenta výboru v mestskej časti
Asistentovi výboru v mestskej časti, ktorý je zamestnancom Mesta Žilina, patrí
odmena vo výške 70 €,- mesačne.“
pričom sa pôvodné články 5 až 7 prečíslujú na 6 až 8,

2. doplniť pôvodný článok 6 – Spoločné ustanovenia – o nový ods. 2 v znení:
ods. 2
„Poslancovi mestského zastupiteľstva, zvolenom vo volebnom obvode, ktorý je
tvorený viac ako 3 mestskými časťami, patrí náhrada výdavkov na cestovanie, ktoré
mu vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie poslanca, vo výške 70,- € mesačne.“
pričom sa pôvodné ods. 2 až 5 prečíslujú na 3 až 6.

Uznesenie č. __/2018
Komisia
I.

odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Žilina na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť
1. zmenu Rokovacieho poriadku výborov mestských častí v Žiline s účinnosťou od
01.01.2019 nasledovne:
1. v článku 3 doplniť nový odsek 6 v znení: „V prípade, že je výbor tvorený viac ako
3 mestskými časťami, predseda výboru môže navrhnúť Mestskému zastupiteľstvu
v Žiline zriadenie pozície asistenta výboru, ktorý je zamestnancom mesta Žilina,
a to v počte 1 asistent výboru na každé 3 mestské časti tvoriace výbor. Mestské
zastupiteľstvo v Žiline určí asistenta výboru spravidla na celé volebné obdobie.
Asistent výboru je zamestnancom mesta Žilina, ktorý zabezpečuje administratívne
a organizačné veci výboru v spolupráci so sekretárom výboru podľa pokynov
predsedu výboru. Asistentovi výboru mestskej časti patrí za výkon funkcie odmena,
ktorej výšku stanoví mestské zastupiteľstvo.“
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Materiál predkladáme ako iniciatívny s cieľom reagovať na zmeny, ku ktorým došlo schválením
uznesenia č. 172/2018 zo dňa 25.06.2018 k Určeniu volebných obvodov a počtu poslancov v nich
pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018, ktorým sa otvorila téma dopadu rozdielnych
potrieb mestských a tzv. prímestských častí na výkon funkcie poslanca mestského zastupiteľstva.
Najvýraznejšia zmena sa týka volebného obvodu č. 8, v ktorom bol pre nasledujúce volebné
obdobie navýšený počet mestských častí tvoriacich volebný obvod, z pôvodných 6 na 8, pri
zachovaní rovnakého počtu poslancov, t.j 3.
Navrhujeme preto vytvorenie novej funkcie „asistenta výboru v mestskej časti“ vo volebnom
obvode, ktorý je tvorený viac ako 3 mestskými časťami, čo sa týka volebného obvodu č. 8.
Asistent výboru by bol určený z radov zamestnancov mesta Žilina a zabezpečoval by
administratívne a organizačné veci výboru, tzn., zúčastňoval by sa na zasadnutiach výboru,
vyhotovoval zápisnice zo zasadnutí a zabezpečoval by ich zverejnenie v poslaneckých skrinkách
v príslušných mestských častiach a na internetovej stránke mesta Žilina. Zároveň by evidoval
všetky podnety a požiadavky občanov z danej mestskej časti. Týmto by sa odbremenil súčasný
sekretár výboru a vytvoril by sa priestor pre jeho ďalšie aktivity v danej mestskej časti súvisiace s
výkonom funkcie poslanca mestského zastupiteľstva.
Uvedený asistent by bol volený na celé volebné obdobie a za výkon funkcie by mu patrila odmena,
ktorej výšku stanoví mestské zastupiteľstvo. Odmenu navrhujeme vo výške 70 € mesačne.
Zároveň, navrhujeme zaviesť pre volebný obvod, ktorý je tvorený viac ako 3 mestskými časťami
(VO č. 8), aj náhradu výdavkov na cestovanie a to vo výške 70 € mesačne.

Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina a bude zohľadnený v rozpočte na rok 2019.
V prípade schválenia tohto materiálu v predloženej podobe je potrebné primerane upraviť príslušnú
časť Štatútu mesta Žilina.
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MATERIÁL
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE
po schválení tohto materiálu by v príslušnej časti mali nasledovnú podobu:

„Čl. 5
Odmena asistenta výboru v mestskej časti
Asistentovi výboru v mestskej časti, ktorý je zamestnancom Mesta Žilina, patrí odmena vo výške
70 €,- mesačne.“

ČASŤ ŠTVRTÁ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 6 7
Spoločné ustanovenia
1. Poslancovi mestského zastupiteľstva patrí náhrada výdavkov, ktoré mu vznikajú v súvislosti
s výkonom funkcie poslanca za používanie telefónu vo výške 15,-€ mesačne.
2. Poslancovi mestského zastupiteľstva, zvolenom vo volebnom obvode, ktorý je tvorený viac
ako 3 mestskými časťami, patrí náhrada výdavkov na cestovanie, ktoré mu vznikajú v súvislosti
s výkonom funkcie poslanca, vo výške 70,- € mesačne.
3. 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, podľa počtu sobášov:
a)
b)
c)
d)

1 – 9 sobášov ................................... 50,-€
10 – 19 sobášov ............................... 100,-€
20 – 29 sobášov ............................... 170,-€
30 a viac sobášov ............................ 260,-€

Náhrada bude vyplatená podľa počtu sobášov, ktorých sa poslanec mestského zastupiteľstva
zúčastnil k 31.12. kalendárneho roku.“
4. V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti je poslanec mestského zastupiteľstva ako aj člen
komisie mestského zastupiteľstva - neposlanec povinný doručiť mestskému úradu doklad
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o dočasnej pracovnej neschopnosti. V prípade, že dočasná pracovná neschopnosť trvá celý
kalendárny mesiac, výplata odmeny bude za daný mesiac pozastavená a doplatená v najbližšom
kalendárnom mesiaci.
5. V prípade, že mesto na požiadanie uhradí zamestnávateľovi poslanca mestského zastupiteľstva
náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, resp. poskytne poslancovi
mestského zastupiteľstva, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere, náhradu ušlého
zárobku, zníži sa poslancovi mestského zastupiteľstva odmena podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad
o výšku poskytnutej náhrady. V prípade, že náhrada presahuje výšku odmeny podľa čl. 2 ods.
1 týchto zásad, odmena podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad nebude vyplatená vôbec a zároveň
odmena za nasledujúci kalendárny mesiac bude krátená o výšku náhrady, ktorá presiahla výšku
odmeny podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad.
6. V prípade vzniku alebo zániku mandátu poslanca mestského zastupiteľstva v priebehu
kalendárneho mesiaca sa odmena, plat alebo náhrada, poskytovaná podľa týchto zásad,
poskytne úmerne k počtu dní trvania mandátu poslanca mestského zastupiteľstva
v kalendárnom mesiaci.
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ROKOVACÍ PORIADOK VÝBOROV MESTSKÝCH ČASTÍ
po schválení tohto materiálu by v príslušnej časti mal nasledovnú podobu
Článok 3
Zloženie
1. Členmi výboru sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti
a obyvatelia príslušnej mestskej časti zvolení mestským zastupiteľstvom, pričom počet
obyvateľov je nižší ako počet poslancov.
2. Výbor si po svojom zriadení mestským zastupiteľstvom na svojej prvej schôdzi, zvolí zo
svojich členov predsedu a sekretára.
3. Predseda je poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý najmä
a)
b)
c)
d)
e)

zastupuje výbor navonok,
zvoláva a vedie zasadnutie výboru,
podpisuje zápisnicu, uznesenia a stanoviská výboru,
kontroluje plnenie prijatých opatrení,
organizuje spoluprácu s ostatnými výbormi.

4. Sekretár je poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý zabezpečuje administratívne
a organizačné veci výboru.
5. Predsedovi a sekretárovi patrí za výkon funkcie odmena, ktorej výšku stanoví mestské
zastupiteľstvo.
6. V prípade, že je výbor tvorený viac ako 3 mestskými časťami, predseda výboru môže
navrhnúť Mestskému zastupiteľstvu v Žiline zriadenie pozície asistenta výboru, ktorý je
zamestnancom mesta Žilina, a to v počte 1 asistent výboru na každé 3 mestské časti tvoriace
výbor. Mestské zastupiteľstvo v Žiline určí asistenta výboru spravidla na celé volebné
obdobie. Asistent výboru je zamestnancom mesta Žilina, ktorý zabezpečuje administratívne
a organizačné veci výboru v spolupráci so sekretárom výboru podľa pokynov predsedu
výboru. Asistentovi výboru mestskej časti patrí za výkon funkcie odmena, ktorej výšku
stanoví mestské zastupiteľstvo.
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