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                                                                                                    Spišská Nová Ves, 3. 12. 2008. 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
dňa 11. decembra 2008 
 
PREDMET 
Dodatok č. 3 k Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Spišská Nová Ves. 
 

Predkladá: Ing. Peter Petko 

                    Prednosta MsÚ 

Spracoval: Ing. Ľubomír Pastiran 

                    Vedúci odboru financií, školstva a sociálnych veci 
 
Prerokované:  Mestskou radou dňa 2. 12. 2008. 
    
                                                   
Podpisy: 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 

1. schvaľuje 
 

a) Dodatok č. 3 k Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Spišská Nová Ves 
s platnosťou  od 1. 1. 2009. 

b) Mesačnú odmenu pre hlavnú kontrolórku mesta vo výške .... % z jej mesačného 
platu priznaného podľa zákona o obecnom zriadení s platnosťou od 1. 1. 2009. 

 
 
 



Dodatok č. 3 
K Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Spišská Nová Ves 

 
Mení sa znenie: 

- § 7 Príplatok za riadenie 
- Príloha č. 1 k Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Spišská Nová Ves  
 

§ 7 
 PRÍPLATOK ZA RIADENIE 

 
1. Vedúcemu zamestnancovi patrí príplatok za riadenie. 
2. Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ ako percentuálny  podiel 
z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je vedúci zamestnanec 
zaradený uvedený v ods. 3. 
3. Príplatok za riadenie navrhne zamestnanec vykonávajúci personálnu agendu podľa počtu 
podriadených zamestnancov takto: 
Prednostovi MsÚ do 26 % 
Vedúcemu odboru /útvaru / do 20 % 
Vedúcemu oddelenia  - do  3 zamestnancov 10 % 
                                                          - do  5 zamestnancov 14 % 
                                                           - do  7 zamestnancov 16 % 
                                                           - do  9 zamestnancov 18 % 
                                                           -  viac ako 9 zamestnancov 20 % 
Ďalším vedúcim zamestnancom podľa počtu podriadených zamestnancov, ktorých riadia patrí 
príplatok za riadenie v takom percentuálnom podiele ako je uvedené pri vedúcich oddelení. 
4. Príplatok za riadenie schvaľuje primátor mesta. 
 
      Vo všetkých paragrafoch tohto Poriadku odmeňovania, kde sú uvedené slová „ celé 
desiatky nahor“ sa nahrádzajú slovami „50 eurocentov nahor“. 
 
Ostatné ustanovenia Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Spišská Nová Ves 
schválené v MsZ ostávajú nezmenené. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Spišská Nová Ves k § 18  

A. Odmeňovanie poslancov, členov mestských výborov a mestských komisií. 

1. Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý nie je uvoľnený  pre výkon funkcie patrí okrem 
náhrad podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení aj odmena za výkon práce 
poslanca. 

2. Mesačná odmena  poslanca mestského zastupiteľstva pozostáva: 

a) zo  základnej  poslaneckej  odmeny  za členstvo v MsZ vo výške 14 % z priemernej 
mzdy v národnom hospodárstve *, 

b) z   odmeny  za   členstvo  v MsR  vo  výške  7 %  z  priemernej  mzdy  v  národnom 
hospodárstve*, 

c) z odmeny za funkciu predsedu komisie pri MsZ vo výške 17 € za mesiac (500,- Sk) 
d) z odmeny za funkciu predsedu mestského výboru vo výške 17 € za mesiac (500,- Sk) 
e) z odmeny za funkciu člena komisie pri MsZ vo výške 10 € za mesiac (300,- Sk) 
f) z odmeny za funkciu člena MsV pri MsZ vo výške 5 € za mesiac (150,- Sk) 

* Priemernou mzdou v národnom hospodárstve pre účely odmeňovania poslancov sa rozumie 
priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve platná v 
predchádzajúcom kalendárnom roku k tomu roku, za ktorý sa odmena vypláca. Odmena 
podľa odseku 2 písm. a) a b) sa zaokrúhľuje na celé eura nahor.  

3. Mesačná odmena zvolených poslancov a v MsZ schválených neposlancov do komisií 
a výborov je funkčným požitkom. 

4. Mesačná odmena podľa odseku 2 písm. a) a b) patrí odo dňa zloženia sľubu do dňa 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného mestského zastupiteľstva. Mesačná odmena sa 
vypočíta prepočtom na kalendárne dni. 

5. Poslancovi mestského zastupiteľstva patrí odmena podľa odseku 2. písm. a) a b) za prácu 
poslanca a účasť na rokovaní MsZ a MsR, ak je jej členom. 

6. Poslancovi mestského zastupiteľstva môže byť poskytnutá mimoriadna odmena. 
Mimoriadnu odmenu schvaľuje mestské zastupiteľstvo na návrh mestskej rady, ktorá 
v návrhu uvedie dôvod a výšku poskytnutia odmeny. 

 
B. Odmeňovanie členov komisií a mestských výborov MsZ - neposlancov 

1. Členovi komisie miestneho zastupiteľstva - neposlancovi, ktorého zvolilo mestské 
zastupiteľstvo za člena komisie, náleží jednorazová odmena 10 € za mesiac (predtým 300,- 
Sk. 

2. Členovi mestského výboru pri MsZ - neposlancovi, ktorého zvolilo mestské zastupiteľstvo 
za člena výboru, náleží jednorazová odmena 5 € za mesiac (predtým 150 Sk). 

3. Zapisovateľom mestských výborov, ktorých určí Mesto Spišská Nová Ves, náleží 
jednorazová odmena vo výške 10 € za zasadnutie (predtým 250,- Sk). 

 



C. Spoločné ustanovenia 

1. Podkladom na výplatu odmien je uznesenie MsZ o zložení mestských komisií a mestských 
výborov. Podkladom pre zapisovateľov mestských výborov je zápisnica zo zasadnutia. 

2. Mesačná odmena podľa týchto pravidiel je splatná pozadu za mesačné obdobie vo 
výplatných termínoch mestského úradu formou prevodu na osobné účty poslancov. 

3. Odmena členom komisií a členom mestských výborov - neposlancom je splatná pozadu za 
polrok vo výplatnom termíne mestského úradu formou prevodu na osobné účty neposlancov. 

4. Táto príloha č . 1 k Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Spišská Nová Ves 
nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2009. Dňom účinnosti tejto prílohy stráca účinnosť príloha č. 1 
schválená v MsZ dňa 28. 2. 2008. 

            
                                                                                              PhDr. Ján Volný 
         primátor mesta 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plat hlavného kontrolóra od 1. januára 2009 
Podľa Zákona 369/1990 Zb., v znení Zákona 369/2004 

 
 

 
 
     Zákon Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa mení a dopĺňa Zákonom č.36/2004. 
 
     Podľa § 18c, ods.1 uvedeného zákona, patrí hladnému kontrolórovi plat, ktorý je súčinom 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci 
kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, t.j. v prípade Mesta Spišská Nová 
Ves,  2,24. 
 
     Plat sa zaokrúhľuje na celé stovky korún nahor. 
 
     Hlavnému kontrolórovi patrí v súlade s citovaným zákonom plat: 
 
Priemerná mzda zamestnanca hospodárstva SR za rok 2007............................20 146,-Sk 
Koeficient podľa počtu obyvateľov............................................................................2,24     
Vypočítaný plat..........................................................................45 127,-Sk = 45 200,-Sk 
 
     Takto upravený plat patrí hlavnému kontrolórovi od 1.1.2008. 
 
     Podľa § 18c, ods. 6 mestské zastupiteľstvo môže schváliť mesačnú odmenu hlavnému 
kontrolórovi až do 30 % z jeho mesačného platu určeného podľa uvedeného zákona. 
 
 
 
 
 
 


