MESTO SPIŠSKÉ VLACHY

ZÁSADY ODMEŇOVANIA
poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v
Spišských Vlachoch
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MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
__________________________________________________________________________________________

ZÁSADY ODMEŇOVANIA
poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v
Spišských Vlachoch
§1
Všeobecné ustanovenia
1) Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Spišských
Vlachoch (ďalej len „Zásady “) v nadväznosti na § 25 ods. 5 a 9 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov upravujú výšku a pravidlá poskytovania
odmien poslancom a členom komisií Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch
(ďalej len „MsZ“ alebo ,,mestské zastupiteľstvo“.)
2) Funkcia poslanca MsZ (ďalej len „poslanec“) sa zásadne vykonáva bez prerušenia
pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mesto poskytnúť odmenu,
najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa Zásad.
3) Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie
poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom
pomere.
4) Uznášania schopným zasadnutím mestského zastupiteľstva a komisie MsZ sa rozumie
zasadnutie MsZ a komisie MsZ spĺňajúce podmienky stanovené Rokovacím poriadkom
mestského zastupiteľstva a subsidiárne Štatútom komisii MsZ.

§2
Rozsah platnosti
1) Tieto zásady odmeňovania poslancov a členov komisii MsZ v Spišských Vlachoch
upravujú odmeňovanie :
a) poslancov MsZ
b) poslancov - predsedov a členov stálych komisii MsZ
c) zástupcu primátora
d) poslancov poverených vykonávaním uzavretia manželstva
e) členov komisií, ktorý nie sú poslancami MsZ alebo zamestnancami Mestského
úradu v Spišských Vlachoch
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f) zapisovateľa zo zasadnutia MsZ

§3
Zástupca primátora
1) V zmysle § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov rozsah zastupovania spravidla na celé funkčné obdobie určuje primátor vo
svojom písomnom poverení.
2) V závislosti od rozsahu poverenia patrí zástupcovi primátora mesačná odmena. Jej výšku
na návrh primátora schvaľuje MsZ uznesením.
3) Odmena zástupcu zahŕňa okrem výkonu zastupovania v určenom rozsahu aj výkon
všetkých ostatných poslaneckých povinnosti (poslanec, sobášiaci, člen komisie a pod.) a
náhradu ušlej mzdy, alebo inej odmeny za prácu, či náhradu ušlého zárobku.
4) Zástupcovi primátora, ktorí plní úlohy primátora po zániku mandátu primátora pred
uplynutím funkčného obdobia, patrí plat v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest v znení neskorších
predpisov.

§4
Odmena za výkon funkcie poslanca mestského zastupiteľstva
1)

Poslancovi patrí odmena za účasť a výkon funkcie poslanca na zasadnutí uznášania
schopného MsZ vo výške 30,00 EUR za každé jedno takéto zasadnutie MsZ.

2)

Ak poslanec vykonáva poslaneckú povinnosť na základe poverenia primátora, jeho
zástupcu, resp. mestského zastupiteľstva mimo mesta Spišské Vlachy patrí mu odmena
vo výške 30,00 EUR.

3)

V prípade, že sa účasť poslanca na rokovaniach MsZ je kratšia ako polovica času trvania
tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu.

4)

Ak poslanec v priebehu zasadnutia musí z vážnych dôvodov dané zasadnutie opustiť
a svoju neúčasť ospravedlní, patrí mu odmena vo výške 100 % za toto zasadnutie.

5)

Ak poslanec opustí zasadnutie MsZ bez ospravedlnenia, odmena za zasadnutie mu
nepatrí. Ustanovenia tohto bodu sa vzťahujú aj pre zasadnutia komisií MsZ.

6)

Evidenciu o dĺžke trvania a účasti na hore uvedených zasadnutiach vedie sekretariát
MsÚ. Podkladom k vyplateniu odmien sú zápisnice a prezenčné listiny z týchto
zasadnutí. Za správnosť údajov v evidencii je zodpovedný predsedajúci daného
zasadnutia.
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7)

Poslancovi patrí odmena za každú účasť poslanca na obrade uzavretia manželstva ako
sobášiaceho vo výške 10,00 EUR. V prípade účasti na viacerých obradov uzavretia
manželstva ako sobášiaceho v jeden deň patrí sobášiacemu poslancovi za každý ďalší
obrad odmena vo výške 4,00 EUR.

8)

Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti
výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu
predkladá MsZ primátor, zástupca primátora, resp. predseda príslušnej komisie MsZ.
O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje MsZ uznesením.

9)

Poslanec sa môže vzdať nároku na odmenu, ktorá mu prináleží podľa týchto Zásad
písomným vyhlásením o vzdaní sa nároku na odmenu poslanca doručenom na
Sekretariát MsÚ. Povinnou náležitosťou vyhlásenia o vzdania sa nároku je špecifikácia
rozsahu v ktorom sa poslanec vzdáva nároku na odmenu.

§5
Odmena členov komisií mestského zastupiteľstva
a zapisovateľa zo zasadnutí MsZ
1)

Poslancovi, ktorý je predsedom stálej komisie MsZ, patrí odmena za účasť a výkon
funkcie na každom zasadnutí uznášania schopnej komisie vo výške 15,00 EUR.

2)

Poslancovi, ktorý je členom stálej komisie MsZ, patrí odmena za účasť na každom
zasadnutí uznášania schopnej komisie vo výške 10,00 EUR.

3)

Členovi komisie MsZ – podľa § 2 ods. 1 písm. e) Zásad, vrátane tajomníka komisie,
patrí odmena za účasť na každom zasadnutí uznášania schopnej komisie vo výške 10,00
EUR.

4)

Odmeny členov komisií MsZ sa priznávajú na základe Zásad za každú komisiu
samostatne.

5)

Odmena za prácu v komisii MsZ sa poslancom a členom priznáva za najviac dve
zasadnutia uznášania schopnej komisie MsZ v príslušnom kalendárnom mesiaci.

6)

Odmeny podľa tohto článku sú podmienené pravidelnou činnosťou komisií MsZ. Za
pravidelnú činnosť komisie sa na účely tohto predpisu rozumie zasadnutie uznášania
schopnej komisie najmenej 1x za tri mesiace.

7)

Zapisovateľovi zápisnice zo zasadnutí MsZ patrí odmena vo výške 20,00 EUR za každý
zápis. Zapisovateľ zodpovedá za vyhotovenie zápisnice, za jej formálnu, vecnú
a obsahovú náplň zápisu.

8)

Evidenciu o dĺžke trvania a účasti na hore uvedených zasadnutiach vedie tajomník
komisie MsZ. Podkladom k vyplateniu odmien sú zápisnice a prezenčné listiny zo
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zasadnutí komisie. Za správnosť údajov v evidencii je zodpovedný predseda komisie
MsZ.

§6
Výplata odmien
1) Odmena bude vyplatená:
a) mesačne
− odmena zástupcu primátora,
b) štvrťročne
− odmena poslanca za účasť na zasadnutí uznášania schopného MsZ podľa
§ 4 Zásad,
− odmena predsedu a člena komisie MsZ,
− odmena poslancovi, ktorý je poverený vykonávaním uzavretia
manželstva,
− odmena členom komisii MsZ,
2) Odmena bude vyplatená, do desiateho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúcom po
období za ktoré sa uhrádza bezhotovostne na účet oprávneného podľa § 2 ods.1
a ďalších ustanovení týchto Zásad.
3) Podkladom pre vyplatenie odmeny podľa § 4 ods. 1. Zásad je prezenčná listina
a zápisnica zo zasadnutia MsZ. Za organizačné zabezpečenie zodpovedá Sekretariát
MsÚ
4) K vyplateniu odmeny podľa § 5 predkladá Sekretariátu MsÚ tajomník príslušnej
komisie MsZ sumárne prehľady odmien v členení podľa jednotlivých zasadnutí
a účastníkov podpísané predsedom príslušnej komisie MsZ. Povinnou prílohou
prehľadov sú aj kópie prezenčných listín z jednotlivých zasadnutí.

§7
Spoločné ustanovenia
1) Ak zamestnávateľ, u ktorého je poslanec, resp. člen komisie MsZ v pracovnom pomere,
požiada o vyplatenie náhrady jeho mzdy, resp. inej odmeny za prácu, alebo ak poslanec,
ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere požiada o náhradu ušlého zárobku,
poslancovi odmena za daný výkon funkcie poslanca v príslušnom mesiaci nepatrí.
2) V prípade zníženia odmien podľa podmienok určených v týchto Zásadách sa odmena v
zníženej výške zaokrúhľuje na celé euro nahor.
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§8
Záverečné ustanovenia
1) Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Spišských
Vlachoch schválilo Mestské zastupiteľstvo dňa 17.04.2015 svojim uznesením
č. 55/VII/2015.
2) Zmeny a dodatky týchto Zásad odmeňovania schvaľuje mestské zastupiteľstvo
uznesením.
3) Schválením týchto Zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií
Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch vo volebnom období 2010 – 2014, ktoré
schválilo Mestské zastupiteľstvo dňa 29.03.2011 svojim uznesením č. 40/VI/2011 a
v znení dodatku schválenom MsZ uznesením č. 263/VI/2013 zo dňa 30.04.2013.
4) Zásady odmeňovania poslancov a členov komisii Mestského zastupiteľstva v Spišských
Vlachoch nadobúdajú účinnosť 01.05.2015.

V Spišských Vlachoch, dňa 17.04. 2015

Ľubomír Fifik, v.r.
primátor
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