Poriadok odmeňovania poslancov mestského
zastupiteľstva v Partizánskom a ostatných fyzických
osôb v orgánoch samosprávy

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom vydáva v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení tento poriadok odmeňovania poslancov mestského
zastupiteľstva v Partizánskom. Jeho súčasťou je aj odmeňovanie ďalších fyzických osôb neposlancov, ktorí sú MsZ zvolení do komisií MsZ a do výborov mestských častí a tiež určení ako
sekretári jednotlivých komisií.
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Čl. 2
Odmeňovanie poslancov
Poslancovi MsZ patrí mesačná odmena vo výške 15 % priemernej mesačnej mzdy v národnom
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok.
Poslancovi MsZ, ktorý je zároveň členom MsR, prináleží odmena za zasadnutie MsR
(maximálne 12 x ročne) vo výške 5 % priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za
predchádzajúci kalendárny rok.
Predsedovi komisie MsZ patrí odmena za zasadnutie komisie (maximálne 12 x ročne) vo výške
3 % priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok.
Predsedovi výboru mestskej časti za zasadnutie výboru prináleží odmena za zasadnutie
(maximálne 12 x ročne) vo výške 3 % priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za
predchádzajúci kalendárny rok.
Na základe zhodnotenia prínosu, resp. neúčasti na zasadnutiach mestskej rady a mestského
zastupiteľstva a orgánov samosprávy môže primátor mesta odmenu podľa bodu 1. tohto článku
zvýšiť, resp. znížiť až o 50 %.
Za mimoriadnu aktivitu pri plnení úloh mesta môžu byť poslancom, vrátane poslanca, ktorý
vykonáva funkciu zástupcu primátora, ak nie je dlhodobo uvoľnený pre výkon verejnej
funkcie, poskytnuté mimoriadne odmeny.
Odmeny poslancov sú vyplácané mesačne pozadu vo výplatnom termíne pre ostatných
zamestnancov mesta. Odmeny sú zaokrúhľované na celé eurocenty nahor.
Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený pre výkon funkcie zástupcu primátora mesta patrí plat,
ktorý určí primátor.
Poslancovi, ktorý nie je na výkon funkcie zástupcu primátora mesta dlhodobo uvoľnený zo
zamestnania, patrí odmena neuvoľneného poslanca. Výšku odmeny určuje primátor mesta.
Účasť poslanca, vykonávajúceho funkciu zástupcu primátora sa v prípade jeho účasti na
zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva pre účely odmeňovania poslancov
mestského zastupiteľstva považuje za výkon funkcie zástupcu primátora, tzn., že mu ďalšia
odmena neprináleží.
V prípade zániku mandátu primátora mesta pred uplynutím funkčného obdobia plní úlohy
primátora mesta v plnom rozsahu zástupca primátora mesta v súlade s ustanovením § 13 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Odmena poslancov za výkon občianskych obradov je stanovená osobitným poriadkom.
Suma odmien poslanca podľa bodov 1. až 6. tohto článku nesmie v kalendárnom roku
prekročiť jeden mesačný plat primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny v
zmysle § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V prípade nároku na vyššiu

sumu sa táto nevyplatí.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Čl. 3
Odmeňovanie ostatných fyzických osôb v orgánoch samosprávy
Odmena členov komisií MsZ sa odvodzuje od účasti, osobného prínosu a aktivity. Na každého
jedného člena komisie, ktorý bol MsZ schválený za člena tohto orgánu samosprávy, je určená
odmena vo výške 10 EUR za každé zasadnutie. Rozpočet na odmeňovanie členov komisie je
tvorený násobkom počtu členov, počtom zasadnutí v roku a schválenou odmenou. Predseda
komisie na základe zhodnotenia účasti, osobného prínosu a aktivity daného člena rozhodne o
výške odmeny pre jednotlivého člena komisie za príslušný rok z celkového počtu komisie.
Odmena členov výborov mestských častí sa odvodzuje od účasti, osobného prínosu a aktivity.
Na každého jedného člena výboru mestskej časti, ktorý bol MsZ schválený za člena tohto
orgánu samosprávy, je určená odmena vo výške 10 EUR za každý mesiac. Rozpočet na
odmeňovanie členov výboru mestskej časti je tvorený násobkom počtu členov, počtu mesiacov
v roku a schválenou odmenou. Predseda výboru mestskej časti na základe zhodnotenia účasti,
osobného prínosu a aktivity daného člena rozhodne o výške odmeny pre jednotlivého člena
výboru za príslušný rok z celkového rozpočtu VMČ.
Odmena podľa bodu 1. tohto článku prináleží maximálne za 12 zasadnutí ročne.
Ak je predsedom výboru mestskej časti neposlanec MsZ, patrí mu odmena 30 EUR za každý
mesiac.
Sekretárovi komisie patrí odmena vo výške 10 EUR za každé zasadnutie (maximálne 12 x
ročne).
Výšku odmeny pre jednotlivých členov komisií a výborov mestských častí schvaľuje primátor
na základe návrhu príslušného predsedu podľa bodu 2. tohto článku. Vo výnimočných
prípadoch môže primátor mesta rozhodnúť o neposkytnutí odmeny.
Odmeny sa vyplácajú 1 x ročne a to vo výplatnom termíne za mesiac november za obdobie od
predchádzajúceho decembra do novembra príslušného roka.
Odmeny sa zaokrúhľujú na celé eurocenty nahor a podliehajú príslušným poistným a daňovým
odvodom.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Tento poriadok odmeňovania bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Partizánskom dňa 26.02.2019. Účinnosť nadobúda 01.03.2019.
2. Týmto poriadkom sa ruší Poriadok odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov
komisií MsZ a výborov mestských častí mesta Partizánske zo dňa 13.1.2015 v znení
Aktualizácií č. 1 a č. 2.
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