Zásady odmeňovania poslancov
Mestského zastupiteľstva v Poltári a členov komisií mestského
zastupitelstva – neposlancov
Článok 1
Základné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Poltári v zmysle § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) schvaľuje tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Poltári a členov komisií mestského zastupiteľstva
– neposlancov.

Článok 2
Rozsah pôsobnosti
1. Tieto Zásady upravujú odmeňovanie:
a) poslancov za zasadnutie mestského zastupiteľstva
b) poslancov za zasadnutie mestskej rady
c) poslancov za výkon funkcie predsedu stálej alebo dočasne zriadenej komisie MsZ
d) poslancov za výkon funkcie člena stálej alebo dočasne zriadenej komisie MsZ
e) členov komisií MsZ - poslancov a neposlancov
f) zástupcu primátora mesta
g) poslancov za výkon funkcie vykonávať občianske obrady a slávnosti

Článok 3
Odmena poslanca za účasť na zasadnutí MsZ
Poslancovi patrí za každú účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva (ďalej len „MsZ“) odmena vo
výške 8 % z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve.

V prípade ospravedlnenej, alebo neospravedlnenej neúčasti na plánovanom zasadnutí MsZ
alebo za účasť kratšiu jako 75 % z celkového času zasadnutia sa poslancovi základná odmena
podľa tohto článku nepriznáva.
Článok 4
Odmena člena Mestskej rady v Poltári
Poslancovi, ktorý je členom Mestskej rady v Poltári (ďalej len „MsR“) patrí za každú účasť na
zasadnutí MsR odmena vo výške 5 % z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve.

V prípade ospravedlnenej, alebo neospravedlnenej neúčasti na plánovanom zasadnutí MsR
alebo za účasť kratšiu jako 75 % z celkového času zasadnutia sa poslancovi základná odmena
podľa tohto článku nepriznáva.

Článok 5
Odmena predsedu komisie MsZ

Predsedovi komisie MsZ patrí za každú účasť na zasadnutí komisie odmena vo výške 2,1 % z
priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve.

Článok 6
Odmena člena komisie MsZ – poslanca
Členovi komisie MsZ – poslancovi patrí za každú účasť na zasadnutí komisie odmena vo výške 1,7 %
z priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve

Článok 7
Odmena člena komisie – neposlanca
Členovi komisie MsZ – neposlancovi patrí jednorazová koncoročná odmena vo výške 1,7 % za každú
účasť na zasadnutí komisie.

Článok 8
Odmeňovanie zástupcu primátora
1. Odmeňovanie zástupcu primátora upravuje § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
2. Zástupca primátora mesta ako poslanec má nárok aj na odmeny podľa článkov 3, 4, 5 a 6 týchto
zásad.

Článok 9
Mimoriadna odmena poslanca MsZ
Poslancom MsZ, s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, zohľadňujúc ich prácu a aktivitu,
napr. na prípravách materiálov na rokovanie MsZ, príprave VZN, vnútorných noriem mesta, ako aj
s prihliadnutím na ich ďalšie konkrétne aktivity v prospech mesta, môže MsZ raz v roku,
s prihliadnutím na hospodársky výsledok mesta, schváliť mimoriadne odmeny do výšky priemernej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve.

Článok 10
Odmeňovanie poslancov za výkon funkcie vykonávať občianske
obrady a slávnosti
1. Poslancovi MsZ Poltár, ktorý je poverený vykonávať občianske obrady a slávnosti patrí :
a) odmena za účasť pri občianskych obradoch a slávnostiach v sobášnej sieni mesta Poltár vo
výške 25,00 € za 1 obrad.
b) odmena za účasť pri občianskych obradoch a slávnostiach mimo sobášnej siene mesta Poltár –
výjazd vo výške 27,00 € za 1 obrad.
c) paušálny príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku vo výške 10,00 € za 1 obrad.
d účasť poslanca pri gratulácii - životné jubileá občanov (80, 85, 90, 95 rokov) - odmena
15,00 €.

Článok 11
Zúčtovanie a vyplatenie odmien
1. Podkladom na zúčtovanie odmien sú tieto Zásady a prezenčné listiny zo zasadnutí MsR, MsZ
a komisií MsZ.
2. Podkladom na zúčtovanie mimoriadnej odmeny zástupcu primátora je uznesenie MsZ.
3. Podkladom pre zúčtovanie odmien podľa čl. 10 je prehľad spracovaný matrikárom na základe skutočne vykonaných občianskych obradov a slávností podľa schválených Zásad.
4. Odmena podľa čl. 8 ods. 1 bude vyplácaná mesačne.
5. Odmeny podľa čl. 3, 4, 5, 6, 8 ods. 2, 9 a 10 sú spracúvané a vyplácané štvrťročne poukázaním na
účet v peňažnom ústave.
6. Odmena podľa čl. 7 týchto Zásad je zúčtovaná a splatná vo výplatnom termíne za mesiac november príslušného roka.
7. Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov mesta Poltár.

Článok 12
Spoločné ustanovenie
1. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje.
2. Prepočet výšky odmien podľa čl. 3, 4, 5, 6, 7 a 8 ods. 1 sa vykoná k 1. 4. príslušného kalendárneho roka a bude sa vychádzať z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Odmeny
sa zaokrúhľujú na celé desať centy nahor.
3. V prípade, ak zamestnávateľ poslanca z dôvodu jeho účasti na rokovaní MsR, MsZ alebo predmetnej komisii požiada mesto Poltár o refundáciu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny
za prácu, resp. ak poslanec alebo člen komisie, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere
požiada mesto o náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle týchto Zásad bude krátená vo výške
vyplatenej náhrady.
4. Poslanci ako aj členovia komisií MsZ majú právo vzdať sa odmeny. Musia tak urobiť písomným
oznámením s uvedením obdobia, za ktoré sa odmien vzdávajú.

Článok 13
Záverečné ustanovenie
1.
2.
3.
4.

Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Poltári boli schválené uznesením MsZ č. 17/2019.
Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje MsZ.
Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 1. 3. 2019.
Schválením týchto Zásad sa ruší uznesenie MsZ č. 7/2011 zo dňa 23. 6. 2011.

Mgr. Martina Brisudová
primátorka mesta

