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VŠEOBECNÁ ČASŤ 

Zákon o obecnom zriadení zaznamenal v priebehu rokov 2018 a 2019 viacero zmien, ktoré si 
vynútili podrobnú revíziu Zásad odmeňovania poslancov členov komisií mestského 
zastupiteľstva a účastníkov občianskych obradov (ďalej len skrátene „Zásady odmeňovania‟). 

Bolo potrebné vyhodnotiť, ako sa uplatňovanie zákonných limitov na odmeny poslancov 
i členov komisií uplatni v praxi mestskej samosprávy, odstrániť nadbytočné úpravy alebo 
úpravy, ktoré sa vplyvom zmien zákona dostali do nesúladu so zákonnými pravidlami. 

Predložený návrh je výsledkom takejto revízie a obsahuje pravidlá, ktoré zodpovedajú aktuálne 
platnej právnej úprave a odráža aj mnohé skúsenosti konzultanta z prípravy noriem tohto 
druhu v iných samosprávach. 

 

 

OSOBITNÁ ČASŤ 

k Čl. 1 a 2: 

Tieto články obsahujú štandard úvodných ustanovení, pričom zmyslom úpravy v Čl. 2 je 
vytvoriť podmienky, pre jasnú aplikáciu, aj výklad Zásad odmeňovania. 

 

k Čl. 3: 

Pôvodne upravené sadzby odmien za úlohy poslancov zostali nezmenené. Do odmeňovaných 
úloh boli doplnené dve nové (ods. 1 písm. c/ a d/), ktorých účel je podrobnejšie vysvetlený 
nižšie v ods. 5 a 6. 

Vzhľadom na povinné zákonom určené kritérium „časová náročnosť‟ je v navrhovanej úprave 
rozlíšená plná účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) od čiastočnej účasti, pričom 
je ako kvantitatívne kritérium použitý počet hlasovaní, na ktorých sa poslanec zúčastnil 
v pomere k celkovému počtu hlasovaní. Dôvodom tohto prístupu je argument, že mandát 
poslanca sa pri zasadnutí v kľúčovej miere napĺňa práve účasťou na rozhodovaní MsZ. 
Z rovnakého dôvodu sa prípadná neúčasť na hlasovaní hodnotí ako neúčasť na zasadnutí. 

Do všetkých druhov odmien bolo doplnené pravidlo o tom, čo je podkladom ich vyplatenia, 
aby bol riadne zdokumentovaný a zdôvodnený finančný výdavok. 

Odmena podľa ods. 5 je špecifikovaná iným spôsobom odmeňovania vzhľadom na to, že ide 
o plnenie úloh, ktoré sú spojené s významnejšou osobnou zodpovednosťou. 

Odmena podľa ods. 6 predstavuje ocenenie mimoriadneho prínosu poslanca, ktorý je mimo 
plnenia štandardných poslaneckých úloh. Táto odmena vyžaduje ako predpoklad priaznivú 
hospodársku situáciu mesta. 

 

k Čl. 4: 

Navrhovaná úprava presne a s odkazmi na príslušné ustanovenia zákonov upravuje nároky 
na finančné plnenia, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s plnením poslaneckých úloh. 

k Čl. 5: 
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Tieto pravidlá boli prevzaté z doterajšej úpravy a zaznamenali len minimálne štylistické 
korektúry. Veta o tom, že primátorovi nepatrí odmena tohto druhu, bola vynechaná jednak 
preto, že nejde o pravidlo (ale o konštatovanie faktu), čo do noriem nepatrí. V prípade 
mimoriadneho záujmu o zachovanie tejto skutočnosti, je možné takéto konštatovanie nanajvýš 
dať do odkazu pod čiarou. 

 

k Čl. 6: 

Navrhovaná úprava obsahuje legislatívno-technický štandard spoločných a záverečných 
ustanovení. 

 

Spracoval: Ladislav Briestenský 

 

Doplnila: Ing. Adriana Urbanová, prednostka MsÚ v Leopoldove: 

Návrh na uznesenie: 

MZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií 
mestského zastupiteľstva a účastníkov občianskych obradov.  


