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ZÁSADY ODMEŇOVANIA
poslancov a členov komisií

Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto Zásady odmeňovania
poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch.

§ 1
Všeobecné ustanovenia

1. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch
(ďalej len „Zásady“) v nadväznosti na ustanovenia § 25 ods. 5 – 8 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) upravujú
výšku a pravidlá poskytovania odmien poslancom a členom komisií Mestského zastupiteľstva
v Spišských Vlachoch (ďalej len „MsZ“ alebo „mestské zastupiteľstvo“).

2. Funkcia poslanca MsZ sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu
funkcie podľa Zásad, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat primátora mesta bez
zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

3. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca
vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

4. Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu
polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

5. Uznášaniaschopným zasadnutím mestského zastupiteľstva a komisie MsZ sa rozumie zasadnutie
MsZ a komisie MsZ spĺňajúce podmienky stanovené Rokovacím poriadkom mestského
zastupiteľstva a Štatútom komisií MsZ.

§ 2
Rozsah platnosti

1. Zásady upravujú odmeňovanie:

a) poslancov MsZ
b) zástupcu primátora
c) členov komisií MsZ, ktorí nie sú poslancami
d) zapisovateľa, tajomníka komisie

§ 3
Odmena za výkon funkcie poslanca mestského zastupiteľstva

1. Poslancovi patrí odmena za účasť na uznášaniaschopnom zasadnutí MsZ vo výške 50,00 € za každé
také zasadnutie. V prípade, že účasť poslanca na rokovaní je kratšia ako polovica celkového času
trvania rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu.

2. Ak poslanec opustí zasadnutie MsZ bez ospravedlnenia, odmena za zasadnutie mu nepatrí.

3. Za výkon funkcie poslanca mimo mesta Spišské Vlachy na základe poverenia primátora, zástupcu
primátora, príp. mestského zastupiteľstva, patrí poslancovi odmena vo výške 30,00 €.

4. Poslancovi poverenému vykonávaním občianskych obradov patrí za každú účasť na obrade
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uzavretia manželstva odmena vo výške 20,00 €. V prípade účasti na viacerých obradoch v jeden deň
patrí poslancovi odmena za každý ďalší obrad vo výške 10,00 €.

5. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu funkcie
alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na odmenu predkladá mestskému zastupiteľstvu
primátor, zástupca primátora, resp. predseda príslušnej komisie MsZ. O poskytnutí odmeny a jej
výške rozhoduje MsZ uznesením.

6. Poslanec sa môže vzdať nároku na odmenu, ktorá mu prináleží podľa Zásad, a to písomným
vyhlásení o vzdaní sa nároku na odmenu poslanca, ktoré doručí do podateľne Mestského úradu
Spišské Vlachy.

§ 4
Zástupca primátora

1. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora, patrí
plat od mesta určený primátorom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo
výške 70 % mesačného platu primátora.

2. V súlade s § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení patrí poslancovi, ktorý vykonáva funkciu
zástupcu primátora rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení a nie je dlhodobo uvoľnený
zo zamestnania, mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená
primátorom, najviac vo výške 70 % mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej
platovej skupiny. Takto určenú odmenu mesto zverejní na webovom sídle do 30 dní od jej určenia
primátorom.

3. Zástupcovi primátora, ktorému primátor určil plat alebo odmenu podľa § 4, ods. 1, 2 Zásad, nepatrí
odmena podľa § 3 Zásad.

§ 5
Odmena členov komisií mestského zastupiteľstva

1. Poslancovi, ktorý je predsedom stálej komisie MsZ patrí za účasť na každom zasadnutí
uznášaniaschopnej komisie MsZ odmena vo výške 20,00 €.

2. Poslancovi, ktorý je členom stálej komisie MsZ patrí za účasť na každom zasadnutí
uznášaniaschopnej komisie MsZ odmena vo výške 15,00 €.

3. Členovi stálej komisie MsZ, ktorý nie je poslancom patrí za účasť na každom zasadnutí
uznášaniaschopnej komisie MsZ odmena vo výške 15,00 €.

4. Odmena podľa ods. 1 – 3 sa priznáva najviac za dve zasadnutia uznášaniaschopnej komisie MsZ
v príslušnom kalendárnom mesiaci.

§ 6
Odmena zapisovateľa, tajomníka komisie

1. Za vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva patrí zapisovateľovi odmena vo
výške 30,00 €.

2. Za plnenie povinností podľa § 8 Štatútu komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišských Vlachoch
patrí tajomníkovi komisie odmena vo výške 15,00 € za každé uznášaniaschopné zasadnutie komisie.
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§ 7
Výplata odmien

1. Odmeny v zmysle Zásad budú vyplácané nasledovne:

a) odmeny podľa § 3 štvrťročne,

b) plat príp. odmena podľa § 4 mesačne,

c) odmeny podľa § 5 štvrťročne,

d) odmeny podľa § 6 štvrťročne.

2. Odmena bude vyplatená do desiateho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po období, za ktoré
sa odmena uhrádza bezhotovostne na účet oprávneného podľa § 2 ods. 1 Zásad.

3. Podkladom pre výplatu odmien podľa § 3 ods. 1 sú prezenčné listiny zo zasadnutí MsZ. Sekretariát
MsÚ vedie evidenciu o dĺžke a účasti poslancov na zasadnutiach MsZ.

4. Podkladom pre výplatu odmien podľa § 3 ods. 4 je výkaz obradov predložený Matričným úradom.

5. Podkladom pre výplatu odmien podľa sú prezenčné listiny zo zasadnutí komisií MsZ. Evidenciu
o dĺžke a účasti poslancov na zasadnutiach komisií vedie tajomník komisie.

§ 8
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny Zásad možno vykonať dodatkom, ktorý schváli mestské zastupiteľstvo
uznesením.

2. Schválením týchto Zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského
zastupiteľstva v Spišských Vlachoch, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 10.04.2019
uznesením č. 39/VIII/2019.

3. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch
schválilo Mestské zastupiteľstvo dňa 10.04.2019 uznesením č. 39/VIII/2019.

4. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch
nadobúdajú účinnosť dňa 01.07.2019.

V Spišských Vlachoch  dňa 15.04.2019

Ľubomír Fifik, v.r.
primátor


