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Zásady odmeňovanie poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Spišskej Starej Vsi 

 
 

  
  
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 7 a 8  zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) sa uznieslo na 

týchto zásadách odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Spišskej Starej Vsi :  

 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Spišskej Starej 

Vsi (ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.  

 

Článok 2 

Odmeny poslancov, členov komisií a zapisovateľa  

 

1. Poslancovi, členovi komisie a zapisovateľovi sa poskytujú nasledovné odmeny:  

 

a) vo výške 4,5 %  z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len 

„priemerná mesačná mzda za predchádzajúci rok“) za každú účasť poslanca na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva 

b) vo výške 2 % z priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci rok za každú účasť poslanca na inom 

pracovnom rokovaní poslancov mestského zastupiteľstva (napr. diskusné fóra a pod.), ktoré je zvolané 

primátorom mesta, resp. jeho zástupcom 

c) vo výške 2,5 % z priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci rok za každú účasť poslanca – predsedu 

komisie  na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva 

d) vo výške 2 % z priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci rok za každú účasť poslanca a člena komisie  

na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva 

e) vo výške 3,5 % z priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci rok za výkon funkcie sobášiaceho – za 

každú účasť poslanca na uzavretí manželstva ako sobášiaceho. V prípade viacerých obradov uzavretia 

manželstva v jeden deň za každý ďalší obrad je odmena pre sobášiaceho poslanca vo výške 0,5 % z 

priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci rok. 

f) vo výške 2 % z priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci rok za každú účasť zapisovateľa  na 

zasadnutí mestského zastupiteľstva   

2. V prípade, že sa účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1 je kratšia ako polovica času trvania 

tohto rokovania, znižuje sa uvedená odmena na polovicu.   

3. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie 

alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy.  Návrh na túto odmenu predkladá primátor mesta alebo niektorí 

z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje mestské zastupiteľstvo prijatím uznesenia.     

 



 

4. Celková suma odmien poslanca podľa odseku 1 písm. a), písm. b), písm. c), písm. d) a odseku 3 za 

kalendárny rok nesmie prekročiť zákonom stanovený finančný limit.  

 

Článok 3 

Odmeňovanie zástupcu primátora 

 

1. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora podľa § 13b ods. 3 zákona o obecnom zriadení a 

nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu 

funkcie určená primátorom, najviac do výšky 70 % mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej 

platovej skupiny. Výšku tejto odmeny určuje primátor mesta. 

2. Zástupca primátora ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa článku 2 tohto nariadenia, ak splní 

podmienky pre jej poskytnutie.     

3. Odmena podľa odseku 1 sa nepočíta do zákonom stanoveného finančného limitu pre maximálnu ročnú 

výšku odmeny. 

 

Článok 4 

Spoločné ustanovenia 

 

1.  Všetky odmeny v zmysle zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva (t. j. odmeny poslancov 

a zástupcu primátora) sa vyplácajú súhrne polročne vo výplatnom  termíne určenom pre zamestnancov mesta 

(mestského úradu). Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, výnimočne aj v hotovosti 

v pokladni mestského úradu.  

2. Odmena zástupca primátora mesta podľa článku 3 ods. 1 sa vypláca mesačne v najbližšom nasledujúcom 

výplatnom termíne určenom pre zamestnancov mesta (mestského úradu).  

3. Uvedené zásady môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám alebo 

prijatím nových zásad.  

4. Na prijatie týchto zásad odmeňovania alebo na ich zmenu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.  

5. Poslanec mestského zastupiteľstva sa môže kedykoľvek písomne vzdať nároku na vyplatenie odmeny 

poslanca podľa týchto zásad.  

6.  Každá odmena vypočítaná v zmysle týchto zásad sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

     

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Uvedené zásady boli schválené mestským zastupiteľstvom dňa ......... uznesením č. ........... Týmto sa 

zároveň rušia zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva prijaté dňa 23.02.2017 uznesením č. 

12/1-2/17. 

2.  Uvedené zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia mestským zastupiteľstvom a účinnosť dňom 

20.02.2020.  

 

 

V Spišskej Starej Vsi,  dňa  20.02.2020 

 

 

 

 

        Ing. Ján Kurňava  

          primátor mesta   

 

 


