
Zásady odmeňovania 

Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce na základe § 11 ods. 4 písm. k) a v súlade s § 25 
ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a zásady 
odmeňovania členov komisií z radov odborníkov a sekretárov komisií 

Čl. 1 
Rozsah platnosti 

1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov (ďalej len „poslanec") Mestského zastupiteľstva 
(ďalej len „MsZ"), a zásady odmeňovania členov komisií z radov odborníkov a sekretárov 
komisií (ďalej len „Zásady") upravujú odmeňovanie poslancov MsZ, ako aj odmeňovanie 
členov komisií z radov odborníkov a sekretárov komisií. 

Čl. 2 
Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva 

1. Za účasť na zasadnutí MsZ patrí poslancovi odmena vo výške 40,- eur, ak sa zúčastní 
aspoň na polovici hlasovaní, v opačnom prípade mu odmena nepatrí. 

2. Za účasť na zasadnutí komisie patrí poslancovi, ktorý je predsedom komisie, odmena vo 
výške 40,- eur a poslancovi, ktorý je členom komisie, odmena vo výške 20,- eur, ak sa 
zúčastnia aspoň polovice rokovania, v opačnom prípade im odmena nepatrí. Odmena za 
prácu v komisii MsZ sa poslancovi priznáva za maximálne jedno rokovanie komisie v 
príslušnom kalendárnom mesiaci. 

3. Za účasť na pracovných stretnutiach poslancov pred rokovaním MsZ, za účasť na 
dočasných komisiách zriadených pre riešenie určitej úlohy, za stretnutia s obyvateľmi mesta 
Zlaté Moravce, za riešenie a spoluprácu pri riešení problémov obyvateľov mesta, za výkon 
ďalšej poslaneckej práce a reprezentáciu mesta, patrí poslancovi odmena v celkovej výške 
90,- eur mesačne. Táto odmena poslancovi nepatrí, ak sa v danom mesiaci nezúčastnil na 
žiadnom uskutočnenom rokovaní mestského zastupiteľstva, ani príslušnej komisie mestského 
zastupiteľstva, ktorej je členom. 

4. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo plne uvoľnený zo 
zamestnania, patrí primeraný plat. Jeho výšku určí v závislosti od rozsahu určených úloh 
primátor mesta. 

5. Poslancovi, ktorý nie je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo plne uvoľnený zo 
zamestnania, patrí odmena, ktorej výšku v závislosti od určených úloh a rozsahu výkonu 
funkcie zástupcu primátora určí primátor mesta. Okrem toho má zástupca primátora ako 
poslanec nárok aj na odmeny podľa ods. 1 až 3 tohto článku. 

6. Odmena nepatrí poslancovi, ktorý sa odmeny písomne vzdal a to počas obdobia 
uvedeného v písomnom vzdaní sa odmeny. 

1/3 



Zásady odmeňovania 

Čl. 3 
Zásady odmeňovania členov komisií z radov odborníkov a sekretárov komisií 

1. Za účasť na zasadnutí komisie patrí členovi z radov odborníkov odmena vo výške 20,-
eur, ak sa zúčastní aspoň polovice rokovania, v opačnom prípade mu odmena nepatrí. 

2. Za účasť na zasadnutí komisie patrí sekretárovi komisie odmena vo výške 20,-eur, ak 
sa zúčastní aspoň polovice rokovania, v opačnom prípade mu odmena nepatrí. 

3. Odmena za prácu v komisii MsZ sa podľa ods. 1 a 2 tohto článku priznáva za 
maximálne jedno rokovanie komisie v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

Čl. 4 
Výplata odmien 

1. Odmena priznaná podľa čl. 2 a 3 týchto zásad bude vyplatená nasledovne: 
a) odmeny za zasadnutia MsZ a odmena podľa čl. 2 ods. 3 budú vyplatené mesačne 
pozadu za predchádzajúci mesiac, pričom odmeny budú vyplatené vo výplatnom termíne 
Mestského úradu 
b) odmeny za zasadnutia v komisiách na základe účasti na zasadnutiach komisií budú 
vyplatené polročne pozadu za predchádzajúci polrok, a to za prvý polrok v júlovom 
výplatnom termíne Mestského úradu a za druhý polrok v januárovom výplatnom termíne 
Mestského úradu. 

2. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, člena komisie alebo sekretára, 
ktorého číslo sú povinné tieto osoby bezodkladne oznámiť na oddelení financií a rozpočtu 
MsÚ. 

3. Podkladom pre výplatu odmien sú: 
a) prezenčné listiny MsZ a výpisy o hlasovaní 
b) prezenčné listiny komisií MsZ overené predsedom komisie 
Uvedené podklady z rokovaní jednotlivých orgánov mesta sú prikladané k príslušnému 
návrhu na vyplatenie odmien. 

4. Podklady a návrhy pre výplatu odmien za zasadnutia MsZ a odmeny podľa čl. 2 ods. 
3 pripravuje a za ich správnosť zodpovedá vedúci oddelenia vnútornej správy a služieb 
občanom MsÚ. Podklady a návrhy pre výplatu odmien za zasadnutia v komisiách pripravujú 
a za ich správnosť zodpovedajú sekretári jednotlivých komisií. Všetky podklady a návrhy pre 
výplatu mesačných odmien je zodpovedná osoba povinná predložiť na oddelenie financií 
a rozpočtu MsÚ spravidla do konca mesiaca, za ktorý sa má odmena poskytnúť, najneskôr 
však do druhého pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. 

5. Vyplatenie všetkých odmien schvaľuje primátor mesta. Výdavky súvisiace s výplatou 
odmien v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov mesta Zlaté 
Moravce. 
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ČI. 5 
Záverečné ustanovenia 

1. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje. 

2. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach boli 
schválené uznesením MsZ v Zlatých Moravciach č. 20/2015 zo dňa 22.1.2015. 

3. Zmeny a doplnenia týchto Zásad schvaľuje MsZ uznesením. 

4. Tieto zásady odmeňovania poslancov nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia 
Mestským zastupiteľstvom. Pri určení výšky a vyplatení odmien, ktoré sa majú vyplatiť 
v období po nadobudnutí účinnosti týchto zásad, sa postupuje podľa týchto zásad. 

5. Schválením týchto Zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Mestského 
zastupiteľstva a zásady odmeňovania členov komisií z radov odborníkov, sekretárov komisií, 
členov a tajomníkov výborov mestských častí v Zlatých Moravciach schválené uznesením 
MsZ č. 21/2011 zo dňa 27.02.2011 v znení Dodatku č. 1 . 

V Zlatých Moravciach dňa 26.1.2015 

Ing. Serafína Ostrihoňová 
primátorka mesta 
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