Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
Americká trieda 15, 040 13 Košice

Ing. Juraj Mazák, Paed.IGIP
poslanec Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice - Sídlisko
Ťahanovce

Váš list značky / zo dňa

Naša značka

Vybavuje / linka
Starosta

Košice
28.2.2019

Vec:
Otázky poslancov

Vážený pán poslanec,
Dňa 27.2.2019 ste na zasadnutí miestneho zastupiteľstva preložili celkom 1 otázku v bode č. 22
,Otázky poslancov“ v znení:
1. Či by do budúcna bolo možné od vedenia mestskej časti dostať tabuľku ako si predstavuje
štruktúru aj s ohľadom na rozpočet, nakoľko táto položka - mzdy nie je podrobne
analyzovaná a vo finančnej komisii nie je možné k nej zaujať stanovisko ?

V súlade s čl. 16 ods. 1 a 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice - Sídlisko Ťahanovce Poslanci majú právo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva klásť
otázky starostovi, zástupcovi starostu, členom miestnej rady, prednostovi miestneho úradu,
miestnemu kontrolórovi a vedúcim, príp. riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií a
iných právnických osôb mestskej časti, vo veciach výkonu ich pôsobnosti. Otázky majú byť stručné
a majú umožňovať stručnú odpoveď.
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e-mail: mutah@ tahanovce.sk
http://www.tahanovce.sk/mutah

Bankové spojenie
13925-512/0200
VÚB,a.s. Košice - centrum
IČO 00691071

Odpovede na otázky:
K otázke 1.
Zamestnanci miestneho úradu sú odmeňovaní v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.
Organizačný poriadok vydáva starosta v súlade s § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení. O jeho vydaní a zmenách je povinný informovať
zastupiteľstvo. Doposiaľ po predchádzajúcom prerokovaní v súlade s § 237 Zákonníka práce
v platnom znení s odborovou organizáciou pôsobiacou pri miestnom úrade, uskutočnil starosta
organizačné zmeny, o ktorých boli všetci poslanci písomne informovaní. V prípade ďalších zmien
po splnení podmienok Zákonníka práce a iných zákonných podmienok, bude starosta v súlade s §
13 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení informovať poslancov. Miestny úrad má toho času 22
zamestnancov, z čoho 2 sú na znížený úväzok (kontrolór , vedúci ekonomického oddelenia).
Odmeňovaní z rozpočtu mestskej časti sú ďalej poslanci miestneho zastupiteľstva a to na
základe Zásad odmeňovania volených orgánov. Zástupca starostu a starosta mestskej časti sú
odmeňovaní v súlade s zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

