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                       Spišská Nová Ves,  11. 2. 2015 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 19. februára 2015 
 

PREDMET  Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských   

   výborov a členov komisií zriadených pri Mestskom  

   zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi 
 

 

Predkladá: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ    

 

Spracoval:  JUDr. Lucia Baldovská, vedúca oddelenia právneho a sociálnych vecí 

 

Prerokované: ---------- 

 

Dôvod predloženia:       § 11 ods. 4 písm. k v spojení s § 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990  

 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 6 § 3  

 bod 4 písm. k) Štatútu mesta Spišská Nová Ves  

 

Prizvaní: ---------- 

 

Podpisy:  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

 

1.schvaľuje  

Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri 

Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi 

 

2. ukladá 

zverejniť tento dokument schválený Mestským zastupiteľstvom na webovej stránke mesta 

Spišská Nová Ves 

 

Z: prednostka MsÚ 

T: do 28. 2. 2015 
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Dôvodová správa 

 

 V súlade s § 11 ods. 4 psím k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“ v príslušnom tvare) mestské zastupiteľstvo 

rozhoduje o základných otázkach života mesta, je mu okrem iného vyhradené aj schvaľovanie 

zásad odmeňovania poslancov. Poskytnutie odmeny poslancom najmä vzhľadom na úlohy 

a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov umožňuje zákon 

o obecnom zriadení v ustanovení § 25 ods. 9.  Rovnako tak Štatút mesta v čl. 8 § 4 upravuje 

poskytnutie odmeny poslancovi za výkon jeho funkcie  v zmysle Zásad odmeňovania 

poslancov. 

 Každý poslanec Mestského zastupiteľstva je však oprávnený písomne prehlásiť, že svoj 

mandát poslanca bude vykonávať bez nároku na odmenu.  

 

 Podľa predloženého dokumentu, mesačná odmena poslanca za výkon jeho funkcie je 

určená vo výške 14% z priemernej mzdy v národnom hospodárstve, čo v súčasnosti 

predstavuje sumu vo výške 116 €. Mesačné odmeny poslancov budú každoročne valorizované 

podľa vývoja priemernej mzdy. 

 Súčasťou predkladaných zásad je aj odmeňovanie členov mestských výborov, ich 

zapisovateľov a gestorov, ako aj odmeňovanie členov komisií zriadených pri Mestskom 

zastupiteľstve, ich zapisovateľov a gestorov, podľa priloženého materiálu. Tieto odmeny sú 

určené pevnou sumou za účasť na konkrétnom zasadnutí a budú vyplávané v polročných 

intervaloch. 

 

 Nadväzujúc na vyššie uvedené predkladáme Mestskému zastupiteľstvu na schválenie 

Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri 

mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi. 

 

 Súčasťou tohto materiálu je priložený dokument. 
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ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV, ČLENOV MESTSKÝCH VÝBOROV A 

ČLENOV KOMISIÍ ZRIADENÝCH PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE 

V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 
 

 

Článok I 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Spišskej Novej Vsi (ďalej len „poslancov mestského zastupiteľstva“), členov mestských 

výborov a členov komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi 

(ďalej len „členov komisií“). 

 

2. Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý  nevykonáva funkciu zástupcu primátora, možno 

poskytnúť odmenu v zmysle ustanovenia § 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

3. Mesačná  odmena  poslanca mestského zastupiteľstva sa vypočíta z priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, na základe zverejnených údajov Štatistického 

úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. Vypočítaná odmena sa zaokrúhli na celé euro 

nahor.  

 

4. Odmena nepatrí poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý písomne prehlási, že svoj 

mandát poslanca bude vykonávať bez nároku na odmenu. 

 

 

Článok II 

Určenie výšky odmeny poslancov 

 

1. Odmena  poslanca mestského zastupiteľstva podľa článku I ods. 2 pozostáva: 

a) zo  základnej  mesačnej poslaneckej  odmeny  za výkon funkcie poslanca mestského 

zastupiteľstva vo výške 14 % z priemernej mzdy v národnom hospodárstve,  

b) z odmeny za funkciu predsedu komisie vo výške 17 € za účasť na zasadnutí 

c) z odmeny za funkciu predsedu mestského výboru vo výške 17 € za účasť na zasadnutí 

d) z odmeny za funkciu člena komisie vo výške 10 €  za  účasť na zasadnutí 

e) z odmeny za funkciu člena mestského výboru vo výške 5 € za účasť na zasadnutí 

 

2. Mesačná odmena podľa odseku 1 písm. a) patrí odo dňa zloženia sľubu do dňa 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného mestského zastupiteľstva. Mesačná odmena sa 

vypočíta prepočtom na kalendárne dni. 

 

3. Poslancovi mestského zastupiteľstva patrí odmena podľa odseku 1. písm. a) za prácu 

poslanca, ako aj účasť na rokovaniach mestského zastupiteľstva. 

 

4. Ak zamestnávateľ, u ktorého je poslanec v pracovnom pomere požiada o vyplatenie náhrady 

jeho  mzdy, alebo poslanec, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere požiada 

o náhradu ušlého zárobku, poslancovi odmena nepatrí.  

 

5. Poslancovi mestského zastupiteľstva môže byť poskytnutá mimoriadna odmena. Mimoriadnu 

odmenu schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 
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Článok III 

Určenie výšky odmeny neposlancov 

 

1. Neposlancovi, ktorého mestské zastupiteľstvo schválilo za predsedu mestského výboru patrí 

odmena vo výške 17 € za účasť na zasadnutí. 

 

2. Neposlancovi, ktorého mestské zastupiteľstvo schválilo za člena mestského výboru patrí 

odmena vo výške 5 € za účasť na zasadnutí. 

 

3. Neposlancovi, ktorého mestské zastupiteľstvo zvolilo za člena komisie, patrí odmena vo 

výške 10 € za účasť na zasadnutí. 

 

4. Zapisovateľom a gestorom mestských výborov za mestský úrad a mestskú políciu v Spišskej 

Novej Vsi, ktorých určil primátor mesta Spišská Nová Ves, patrí odmena vo výške 10 € za 

účasť na zasadnutí. 

 

5. Zapisovateľom a gestorom komisií, ktorých určil primátor mesta Spišská Nová Ves, patrí 

odmena vo výške 10 € za účasť na zasadnutí. 

 

Článok IV 

Vyplácanie odmien 

 

1. Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva podľa čl. II ods.1 písm. a/   budú vyplácané 

mesačne pozadu za predchádzajúci mesiac bezhotovostným prevodom na osobné účty vo 

výplatnom termíne mesta Spišská Nová Ves. Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva 

podľa čl. II ods. 1 písm. b/, c/, d/, e/ budú vyplácané spätne jednorázovo za polrok  

bezhotovostným prevodom na osobné účty vo výplatnom termíne mesta Spišská Nová Ves. 

 

2. Odmeny neposlancom, zapisovateľom a gestorom  komisií a odmeny neposlancom, 

zapisovateľom a gestorom mestských výborov, budú vyplácané spätne jednorázovo za 

polrok  bezhotovostným prevodom na osobné účty vo výplatnom termíne mesta Spišská 

Nová Ves. 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri 

mestskom zastupiteľstve schválilo Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi uznesením č. 

.......... dňa 19. 2. 2015. 

2. Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri 

mestskom zastupiteľstve nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom  ich schválenia Mestským 

zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi. 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 19. 2. 2015 

 

PhDr. Ján Volný, PhD. 

                primátor mesta 

 


