MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
__________________________________________________________________________________________

ZÁSADY ODMEŇOVANIA
poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva
v Spišských Vlachoch vo volebnom období 2010 – 2014
( konsolidované znenie )

Článok I
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 (ďalej len „MsZ“.)
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.

Článok II
Zástupca primátora
1. V zmysle § 13b ods. 3 zákona č. 369/21990 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
ostatných poslaneckých povinnosti ( poslanec, sobášiaci, člen komisie a pod.) a náhradu
ušlej mzdy, alebo inej odmeny za prácu, či náhradu ušlého zárobku. Odmena sa vypláca
mesačne.
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Článok III
Odmena za výkon funkcie poslanca mestského zastupiteľstva
1. Poslancovi patrí odmena za výkon funkcie poslanca na zasadnutí MsZ vo výške
30,00 EUR.
2. V prípade, že sa poslanec nezúčastní zasadnutia MsZ, ktoré bolo zvolané v zmysle
schváleného harmonogramu zasadnutí, pričom svoju neúčasť ospravedlní, patrí mu
odmena podľa ods. 1 tohto článku znížená o 50 %.
3. V prípade, že sa poslanec nezúčastní zasadnutia MsZ, ktoré bolo zvolané v zmysle
schváleného harmonogramu zasadnutí, pričom svoju neúčasť neospravedlní, odmena
podľa ods. 1 tohto článku mu nepatrí.
4. V prípade, že sa poslanec nezúčastní zasadnutia MsZ, ktoré bolo zvolané mimo
schváleného harmonogramu, pričom svoju neúčasť ospravedlní, patrí mu odmena podľa
ods. 1 tohto článku znížená o 20%.
5. V prípade, že sa poslanec nezúčastní zasadnutia MsZ, ktoré bolo zvolané mimo
schváleného harmonogramu, pričom svoju neúčasť neospravedlní, patrí mu odmena podľa
ods. 1 tohto článku znížená o 50 %.
6. Poslanec je povinný ospravedlniť svoju neúčasť na každom zasadnutí MsZ primátorovi
najneskôr do začiatku rokovania uvedeného v pozvánke. Ak nie je možné ospravedlnenia
neúčasti oznámiť primátorovi, oznamuje ho poslanec jeho zástupcovi.
7. Poslancovi patrí odmena za každú účasť poslanca na inom pracovnom rokovaní poslancov
konanom v meste Spišské Vlachy, ktoré je zvolané primátorom mesta, resp. jeho
zástupcom vo výške 10,00 EUR.
Ak poslanec vykonáva poslaneckú povinnosť na základe poverenia primátora, jeho
zástupcu, resp. mestského zastupiteľstva mimo mesta Spišské Vlachy patrí mu za tento
výkon odmena vo výške 30,00 EUR.
8. V prípade, že sa účasť poslanca na rokovaniach MsZ je kratšia ako polovica času trvania
tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu.
Ak sa poslanec z vážnych dôvodov v priebehu rokovania MsZ vopred ospravedlní z
jeho ďalšieho rokovania, patrí mu odmena vo výške 100 % za toto zasadnutie.
Ak poslanec opustí zasadnutie MsZ bez ospravedlnenia, odmena za zasadnutie mu
nepatrí. Ustanovenia tohto bodu sa vzťahujú aj pre zasadnutia komisií MsZ.
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.
9. Poslancovi patrí odmena za každú účasť poslanca na obrade uzavretia manželstva ako
sobášiaceho vo výške 7 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 EUR.
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10.

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

Článok IV
Odmena členov komisií mestského zastupiteľstva
a zapisovateľa zo zasadnutí MsZ
1. Poslancovi, ktorý je predsedom stálej komisie MsZ, patrí odmena za každé zasadnutie
komisie vo výške 15,00 EUR.
2. Poslancovi, ktorý je členom stálej komisie MsZ, patrí odmena za každé zasadnutie komisie
vo výške 10,00 EUR.
3. Členovi komisie – neposlancovi stálej komisie MsZ, vrátane tajomníka komisie, patrí
odmena za každé zasadnutie komisie vo výške 10,00 EUR.
4. V prípade, že sa člen komisie MsZ nezúčastní zasadnutia komisie, odmena podľa
ods. 2 a 3 tohto článku mu nepatrí.
5. Poslancovi, resp. občanovi, ktorý je členom viacerých komisií MsZ, sa na účely nároku na
odmenu člena komisie posudzuje každé členstvo v komisii samostatne a za každé mu patrí
odmena člena komisie.
6. V prípade súbehu výkonu funkcie člena komisie MsZ a predsedu inej komisie MsZ, má
poslanec nárok na odmenu podľa týchto zásad za každú funkciu.
7. Odmena je podmienená minimálne 1 hodinovou dĺžkou trvania zasadnutia komisie
a minimálne 1 hodinovou účasťou člena komisie na jej zasadnutí. Za údaje o dĺžke trvania
a účasti zodpovedá predseda komisie.
8. Odmeny podľa tohto článku sú podmienené pravidelnou činnosťou komisií MsZ (1x za
dva mesiace, max. 6x ročne). Častejšie zasadnutia komisie musia byť zdôvodnené
predsedom komisie a odsúhlasené primátorom mesta, ak nie sú konané na základe
požiadavky primátora, resp. jeho zástupcu. Dôvodom môžu byť len závažné a konkrétne
úlohy, riešenie ktorých nie je možné odložiť na riadne zasadnutie komisie MsZ.
9. Zapisovateľovi zápisnice zo zasadnutí MsZ patrí odmena vo výške 15,00 EUR za každý
zápis. Zapisovateľ zodpovedá za vyhotovenie zápisnice, za jej formálnu, vecnú a
obsahovú náplň zápisu.
10.

Evidenciu o dĺžke trvania a účasti na hore uvedených zasadnutiach vedie tajomník
komisie MsZ. Podkladom k vyplateniu odmien sú zápisnice a prezenčné listiny zo
zasadnutí komisie. Za správnosť údajov v evidencii je zodpovedný predseda komisie
MsZ.
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Článok V
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.
3. Odmeny poslancom, členom komisií MsZ a zapisovateľovi zo zasadnutí MsZ sa vyplácajú
štvrťročne podľa evidencie za uplynulé tri mesiace kalendárneho štvrťroka vo výplatných
termínoch MsÚ bezhotovostne na účet poslanca, výnimočne aj v hotovosti.
4. K vyplateniu odmien predkladajú ekonomickému oddeleniu MsÚ sekretariát MsÚ a
tajomník príslušnej komisie MsZ sumárne prehľady odmien v členení podľa jednotlivých
zasadnutí a účastníkov. Povinnou prílohou prehľadov sú aj kópie prezenčných listín
z jednotlivých zasadnutí.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Spišských
Vlachoch vo volebnom období 2010 – 2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo dňa
29.3.2011 svojim uznesením č. 40/VI/2011. Zmenu týchto Zásad ... s účinnosťou od
1.1.2013 schválilo MsZ uznesením č. 263/VI/2013 zo dňa 30. apríla 2013.
2. Uvedené Zásady môže Mestské zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto
Zásadám alebo prijatím nových Zásad.
3. Schválením týchto Zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva, zástupcu primátora, predsedov a členov komisií a zapisovateľa Mestského
zastupiteľstva v Spišských Vlachoch schválené MsZ dňa 8. júna 2010 uznesením
MsZ č. 46/4.
4. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Spišských
Vlachoch vo volebnom období 2010 – 2014 v nadobúdajú účinnosť 01.04.2011.

V Spišských Vlachoch, dňa 30. apríla 2013

v.r.
Ľubomír F i f i k
primátor
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