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Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove – na základe ust. § 11 ods. 4, písm. k/ v spojení s ust. 
§ 25 ods. 9 Zákona o obecnom zriadení [1] – vydáva nasledovné 

 

Z Á S A D Y  O D M E Ň O V A N I A   

poslancov mestského zastupiteľstva,  

členov komisií mestského zastupiteľstva a účastníkov občianskych obradov 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Účelom týchto zásad je stanovenie pravidiel, podľa ktorých sa bude uskutočňovať 
odmeňovanie poslancov, členov komisií a účastníkov občianskych obradov.  

(2) Predmetom úpravy je stanovenie pravidiel pre odmeňovanie poslancov v súlade 
s požiadavkami zákona [2], stanovenie pravidiel pre poskytovanie finančných plnení súvisiacich 
s výkonom funkcie poslanca a úprava pravidiel, ktorými sa bude riadiť odmeňovanie členov 
komisií mestského zastupiteľstva a účastníkov občianskych obradov. 

 

Čl. 2 

Základné princípy odmeňovania 

(1) Odmeňovanie poslancov sa uskutočňuje diferencovane podľa úloh a časovej 
náročnosti, pričom sa súčasne uplatňujú aj nasledovné kritériá: odbornosť, zložitosť, 
vyžadovaná zodpovednosť, dosiahnutá produktívnosť, dosiahnuté výsledky a ich kvalita, 
presnosť, včasnosť a úplnosť. 

(2) Cieľom diferencovaného odmeňovania poslancov je vytvorenie motivačného 
prostredia, ktoré podporí plnenie úloh vyplývajúcich z poslaneckej funkcie smerujúcich 
k plneniu úloh samosprávy mesta. Odmeny musia byť primerané ekonomickej situácii mesta 
a musia zodpovedať požiadavkám na riadne a hospodárne vynakladanie verejných 
prostriedkov. 

 

Odmeňovanie poslancov a členov komisií 

Čl. 3 

 (1) Poslanci sú odmeňovaní za plnenie nasledovných úloh: 

a) za účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva 

b) za účasť na pracovných stretnutiach poslancov mestského zastupiteľstva 

c) za účasť na zasadnutí komisie, 

d) za plnenie úloh spojených s osobitnou osobnou zodpovednosťou (napr. práca 
v komisii na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže a pod.). 

(2) Za účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva sú poslanci odmeňovaní 
nasledovne:  

                                       
[1] Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
[2] § 25 ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
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a) Poslancovi mestského zastupiteľstva ktorý sa zúčastnil na celom zasadnutí patrí odmena 
v sume 60 eur. Podkladom pre výplatu odmeny za účasť na celom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva je prezenčná listina s podpisom poslanca. 

b) Ak sa poslanec zúčastní len časti zasadnutia, patrí mu odmena, ktorá je priamo úmerne 
znížená podľa počtu hlasovaní, na ktorých sa poslanec zúčastnil, v pomere k celkovému 
počtu hlasovaní. Podkladom pre výplatu odmeny za účasť na časti zasadnutia je záznam 
o účasti poslancov na vykonaných hlasovaniach, pričom neúčasť na hlasovaní sa hodnotí 
ako neúčasť na zasadnutí. 

c) Odmena poslancovi mestského zastupiteľstva neprináleží, ak sa zasadnutie neuskutoční 
alebo aj nie je uznášaniaschopné. 

(3) Za účasť na zasadnutí pracovného stretnutia poslancov mestského zastupiteľstva 
patrí poslancovi 40 eur. Podkladom pre výplatu odmeny je prezenčná listina s podpisom 
poslanca. 

(4) Za účasť na zasadnutí komisie patrí predsedovi i členovi komisie odmena 40 eur. 
Podkladom pre výplatu odmeny za účasť na zasadnutí komisie je prezenčná listina s podpisom 
poslanca. 

(5) Odmeny poslancom a členom komisií sú vyplácané mesačne v obvyklých výplatných 
termínoch. 

(6) Za prácu spojenú s významnou osobnou zodpovednosťou v poslaneckých 
pracovných skupinách, vytvorených na splnenie konkrétnej úlohy výkonného charakteru (napr. 
člen komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže a pod.) patrí poslancovi odmena 45 
eur. Podkladom pre výplatu odmeny je prezenčná listina s podpisom poslanca.  

(7) Odmena za osobný podiel na splnení významných úloh mestskej samosprávy sa 
udelí v prípade, ak sa poslanec osobne pričinil o to, že mestská samospráva dosiahla úspech 
alebo bol zapojený do činnosti, ktorá znamenala prínos pre mesto alebo jej obyvateľov. 
Predpokladom udelenia tejto odmeny je priaznivá hospodárska situácia mesta. Návrhy na 
udelenie týchto odmien predkladá finančná komisia mestského zastupiteľstva, pričom 
vychádza z informácií iných orgánov mestskej samosprávy. O udelení odmien rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo uznesením. 

 

 

Čl. 5 

Súvisiace finančné plnenia 

Poslanec má zákonom priznané právo na náhradu skutočných výdavkov, ktoré mu 
v súvislosti s výkonom poslaneckej funkcie vznikli [3] podľa osobitných predpisov platných pre 
zamestnancov v pracovnom pomere [4]. Výdavky musia byť oprávnené, nevyhnutné a riadne 
vopred schválené. V súlade s tým poslanci uplatňujú svoje nároky bez zbytočného odkladu, 
podaním predpísaného vyúčtovania alebo písomnej žiadosti primátorovi s pripojením dokladov 
o výške výdavkov. 

  

                                       
[3] § 25 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
[4] napr. zákon o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov 
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Čl. 6 

Odmeňovanie členov zboru pre občianske záležitosti 

(1) Poslancom mestského zastupiteľstva patrí za vykonané obrady (občianske sobáše, 

uvítanie detí, výročia, jubileá a pod.) odmena v sume 50 eur za jeden obrad; v tejto sume je 

zahrnuté zostavenie slávnostného príhovoru a osobná príprava. 

(2) Poslancom mestského zastupiteľstva za občiansky pohreb patrí odmena 50 eur 

za jeden pohreb; v tejto sume je zahrnuté zostavenie slávnostného príhovoru a osobná 

príprava. 

(3) Účinkujúcim – spevákovi, recitátorovi, hudobníkovi a pod. – sa poskytne odmena 

v sume 25 eur za jeden obrad. Rovnaká odmena patrí účinkujúcemu, ktorý je poslancom 

mestského zastupiteľstva. 

(4) Odmena za kreslenie a písanie pamätnej knihy je 25 eur za každý zápis 

(5) Návrh na vyplatenie odmien za účasť na obradoch a za zápisy do pamätnej knihy 

predkladá primátorovi mesta matrikár, ktorý vedie evidenciu obradov. 

(6) Odmeny členov zboru pre občianske záležitosti sú vyplácané mesačne v obvyklých 
výplatných termínoch. 

 

Čl. 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1) Poslancovi možno priznať odmenu len podľa týchto zásad a pri splnení podmienok, 
ktoré tieto zásady upravujú. Iné udelenie odmien by bolo protiprávne [5]. 

(2) Odmena nepatrí poslancovi, ktorý vyhlásil, že bude svoj mandát vykonávať bez 
odmeny. Toto vyhlásenie musí mať písomnú formu a je účinné najskôr doručením písomnosti 
do podateľne mestského úradu, ak sa v ňom neuvádza iný termín nadobudnutia jeho účinnosti. 

(3) Aplikácia týchto zásad sa musí uskutočňovať spôsobom, ktorý je v súlade so 
základnými princípmi v čl. 2. Podľa rovnakých princípov sa postupuje pri výklade týchto zásad 
a v sporných situáciách. 

(4) Tieto zásady boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Leopoldove uznesením 
č. ........ zo dňa ......... s účinnosťou od 1. júla 2019. Súčasne sa zrušujú Zásady odmeňovania 
poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií mestského zastupiteľstva a účastníkov 
občianskych obradov schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Leopoldove č. 
C/7/2015/8 zo dňa 26.06.2015. 

        

...................................................... 

Mgr. Terézia Kavuliaková 

primátorka mesta 

 

                                       
[5] § 25 ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 


