
Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove na základe § 11 ods. 4 písmena k/ zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje:  

 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov, členov komisií 

zriadených mestským zastupiteľstvom a účastníkov občianskych obradov mesta Leopoldov 

 

 

Článok 1 

Rozsah platnosti 

 

Tieto zásady upravujú poskytovanie odmien: 

a/  poslancom  mestského zastupiteľstva, ďalej len MsZ 

b/  zástupcovi primátora 

c/  náhrady mzdy a ušlého zárobku  poslancovi MsZ 

d/  predsedom a členom komisií, zriadených mestským zastupiteľstvom 

e/  ostatných členov komisií 

     f/  účastníkov občianskych obradov 

 

Článok 2 

Tvorba finančných prostriedkov 

 

Výdavky súvisiace s odmeňovaním v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Leopoldove sa  uhrádzajú z  rozpočtových prostriedkov  mesta Leopoldov. 

 

 

Článok 3 

Odmeny poslanca MsZ  

 

1. Poslancovi mestského zastupiteľstva patrí za výkon funkcie poslanca odmena: 

a/ za každú účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva 45,- Eur 

b/ za každú účasť na zasadnutí komisie – predsedovi komisie 35,- Eur 

c/ za každú účasť na zasadnutí komisie – členovi komisie 35,- Eur 

2. Za neúčasť na zasadnutí MsZ a tiež v prípade, že MsZ nie je uznášania schopné a za neúčasť 

na komisii sa odmena poslancovi MsZ neposkytuje. 

3. Poslancovi MsZ prislúcha odmena po skončení štvorročného volebného obdobia vo výške 

660,- EUR.  

4. Pri určovaní výšky odmeny poslanca a člena komisií sa vychádza z prezenčných listín zo 

zasadnutia MsZ a komisií. 

5. Odmeny poslancom sú vyplácané polročne pripísaním na účet. 

 

 

Článok 4 

Odmena ostatných členov komisie MsZ 

 

Členovi komisie mestského zastupiteľstva patrí odmena vo výške 35,- Eur za každú účasť na 

zasadnutí komisie. 

Za neúčasť na komisii sa odmena ostatným členom MsZ neposkytuje. 

Pri určovaní výšky odmeny člena komisií sa vychádza z prezenčných listín zo zasadnutia komisií. 

Odmeny sú vyplácané polročne pripísaním na účet. 

 

 

 



Článok 5 

Vzdanie sa odmeny poslanca 

 

1. Poslanec a ostatní členovia komisií majú právo vzdať sa odmeny. 

2. Vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť zaslané na mestský úrad 

v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku. 

 

 

Článok 6 

Náhrada mzdy a ušlého zárobku  poslancovi MsZ 

 

1. Funkcia poslanca MsZ sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného 

pomeru. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch 

vyplývajúcich  z pracovného alebo obdobného pomeru. 

2. Zamestnávateľovi poslancov MsZ na požiadanie Mesto Leopoldov uhradí náhradu za vyplatenú 

náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu mesto Leopoldov . 

. 

 

Článok 7 

Odmena zástupcu primátora 

 

Výška odmeny zástupcu primátora pozostáva z mesačnej odmeny za výkon činnosti zástupcu 

primátora vo výške 100,- Eur. 

Zástupcovi primátora môže primátor mesta udeliť mimoriadnu odmenu.  

 

 

Článok 8 

Odmeňovanie členom zboru pre občianske záležitosti 

 

1. Poslancom MsZ, ktorí boli určení za sobášiacich, patrí za vykonané obrady /občianske 

sobáše, uvítanie detí, výročia a jubileá/ odmena vo výške 17,- Eur/za obrad (v tejto sume je 

zahrnutá tvorba slávnostného príhovoru a osobná príprava). 

2. Poslancom MsZ za občiansky pohreb sa poskytne odmena 25,- Eur za jeden uskutočnený 

pohreb (v tejto sume je zahrnutá tvorba slávnostného príhovoru a osobná príprava). 

3. Účinkujúcim – spevákovi, recitátorovi, hudobníkovi a podobne sa poskytne odmena vo 

výške 10,- Eur za obrad. 

4. Ak účinkujúcim na občianskych obradoch je poslanec MsZ, patrí mu odmena vo výške 10,- 

Eur za obrad.  

5. Odmena za kreslenie a písanie pamätnej knihy je 10,- Eur za každý zápis. 

6. Návrh na vyplatenie odmien za účasť na obradoch a zápisov do pamätnej knihy predkladá 

matrikárka, ktorá vedie evidenciu obradov na schválenie primátorovi mesta. 

7. Primátorovi mesta za vykonané občianske obrady a iné podujatia odmena neprináleží. 

8. Odmeny sú vyplácané 1x ročne za mesiac november. 

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov, členov 

komisií zriadených mestským zastupiteľstvom a účastníkov občianskych obradov mesta 

Leopoldov boli schválené na  zasadnutí MsZ dňa ................ a nadobúdajú účinnosť dňa 

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



2. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 

mesta Leopoldove sa rušia v plnom rozsahu Zásady odmeňovania poslancov MsZ, primátora, 

zástupcu primátora, členov komisií a hlavného kontrolóra.   

 

V Leopoldove dňa 28.05.2015 

 

 

 

 

 

Mgr. Terézia Kavuliaková 

        primátorka mesta 


