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Dôvodová správa:

Doplnok č. 1 bol vypracovaný na základe poslaneckého návrhu Ing. Ľuboša Jelačiča. Účelom tohto 
je minimalizovať finančný dopad na ktorý súvisí najmä s poklesom príjmu 

podielových daní pre mesto v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS 
– . Týmto dochádza k dočasnému zníženiu odmien a príspevkov poslancov 

ďalších fyzických osôb (uvedených v prílohe č. 1) období 

Návrh na uznesenie:

číslo:...................
Mestské zastupiteľstvo

návrh Doplnku č. k IS č. – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v ďalších 
fyzických osôb

schvaľuje – neschvaľuje 
č. k IS č. – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v ďalších 

fyzických osôb

Návrh
č. 

č. Zásady odmeňovania poslancov MsZ                                 
ďalších fyzických osôb

Dopĺňa sa . Záverečné ustanovenia „
.12.2020 sa všetky sumy odmien a príspevkov uvedených v Prílohe k Zásadám 

odmeňovania poslancov MsZ v ďalších fyzických osôb znižujú o 50%.“

Dopĺňa sa Bod 3. Záverečné ustanovenia „Doplnok č. k IS č. 
– Zásady odmeňo ďalších fyzických osôb bol schválený 
uznesením MsZ  č. ............ zo  dňa .“

Ostatné ustanovenia zostávajú nezmenené. 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 

i dňa
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Účel

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zák č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení vydáva – Zásady odmeňovania poslancov 
v ďalších fyzických osôb Interná smernica upravuje odmeňovanie

poslancov poverených výkonom funkcie zástupcu primátora,

ďalších fyzických osôb – neposlancov, ktorí vykonávajú činnosť v komisiách , radách, 
výboroch volebných obvodoch, zabezpečujú bčiansk ovosť a ďalšie úlohy uložené 
mestským zastupiteľstvom alebo primátorom

vyplácanie príspev na ošatenie a úpravu zovňajšku osobám vykonávajúcim občianske obrady
slávnosti.

Odmeňovanie poslancov MsZ

m MsZ sa vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie 
Výšku odmien pre poslancov určuje a schvaľuje mestské zastupiteľstvo sadzbou za určitý 
výkon účasť na zasadnutiach orgánov mesta a výkon úloh sú uvedené v Príloh

smernice, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
Odmena poskytnutá poslancom v kalendárnom roku môže byť najviac vo výške jedného 
mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Do maximálnej 
ročnej sumy odmien poslancov sa nezapočítavajú odmeny za činnosti uvedené v
vykonávanie obradov) 7 (mimoriadne úlohy).

poslancov za výkon poslaneckej funkcie, t.j. za účasť poslancov na zasadnutiach 
, komisií , rád a je určená príslušnou hodinovou sadzbou. Odmena prináleží 

poslancom, ktorí sú členmi orgánov podľa prvej vety tohto bodu. sa vypláca mesačne 
podľa účasti poslancov na zasadn
Do času rokovania MsZ, MsR, komisií MsZ a VO sa nezapočítava prestávka v rokovaní dlhšia 
ako 15 minút.
Predsedom komisií MsZ, bytovej rady a k odmene patrí mesačne príplatok za riadenie vo 
výške stanovenej mestským zastupiteľstvom. V prípade neúčasti predsedu na zasadnutiach patrí 
príplatok podpredsedovi alebo členovi, ktorý zasadnutie riadi

poslancov za vykonávanie obradov (sobáše, pohreby, rozlúčky na cirkevných pohreboch, 
uvítanie detí do života, slávnostné prijatia, jubilejné sobáše, životné jubileá a je určená 
príslušnou  hodinovou sadzbou. 
Odmeny za ostatné výkony, ktoré poslanci plnia sporadicky pri plnení úloh mesta, (napr. kontrolná 
činnosť komisií MsZ, odborné a výberové komisie vymenované MsZ, mimoriadne úlohy uložené 
primátorom, resp. MsZ a pod.), sa vyplácajú naraz po vykonaní úlohy, resp. mesačne, ak sa jedná 

plnenie dlhodobej úlohy vo výške príslušnej
Poslancom za činnosť vykonávanú pri mimoriadnych udalostiach, pri ktorých dochádza 
k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku a pri odstraňovaní ich následkov, môžu byť poskytnuté 

ich poskytnutí a výške rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh 

Za mimoriadnu aktivitu pri plnení úloh mesta môžu byť poslancom, vrátane poslanca, ktorý 
vykonáva funkciu zástupcu primátora, poskytnuté mimoriadne odmeny. O ich poskytnutí a výške 
rozhoduje primátor mesta na návrh MsR. 
Na účely prihlasovania poslancov do registra poistencov sa o

príjmy za prácu na zasadnutiach MsZ, za prácu predsedu návrhovej komisie na zasadnutiach 
vykonávanie občianskych obradov;

príjmy za prácu na zasadnutiach MsR, za prácu na zasadnutiach komisií a rád (bytová, 
masmediálna
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a pod. ), za prácu na zasadnutiach výborov volebných obvodov, príplatok za riadenie predsedom
komisií MsZ a rád (bytová, masmediálna a pod) a predsedom VVO, za vykonávanie sporadicky
plnených výkonov (kontrolná činnosť komisií MsZ, odborné komisie a pod.). 

Odmeňovanie poslancov vykonávajúcich funkciu zástupcu primátora

Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora mesta je na výkon funkcie zástupcu pr
mátora mesta dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí plat od mesta určený primátorom podľa 
vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu 
ľa § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 253/1994 Z. z., t.j. včítane jeho zvýšenia.

ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora a nie je na výkon funkcie zástupcu 
primátora mesta dlhodobo uvoľnený zo zamestnan patrí mesačná odmena podľa vecnej a 
časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu 
primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
Účasť poslanca, vykonávajúceho funkciu zástupcu primátora

mestského zastupiteľstva považuje za výkon funkcie  zástupcu primá
prípade zániku mandátu primátor pred uplynutím funkčného obdobia plní úlohy primátora 

zástupc primátora mesta ípade, ak sú poverení zastupovaním dvaja 
zástupcovia primátora, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcu primátora.

Odmeňovanie ďalších fyzických osôb

– ďalším fyzickým osobám, ktoré vykonávajú činnosť v orgán MsZ, primátora, 
alebo iné úlohy uložené mestským zastupiteľstvom alebo primátorom

Výšku odmien pre určuje a schvaľuje mestské zastupiteľstvo sadzbou za určitý výkon. 
účasť na zasadnut výkon úloh sú uvedené v Prílohe tejto smernice, ktorá 

tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.  
– členom komisií, masmediálnej rady je určená 

sadzbou. Odmeny sa vyplácajú štvrťročne podľa účasti na jednotlivých zasadnutiach komisií a rád. 
Odmena poskytnutá neposlancom vymedzený v v kalendárnom roku 
môže byť najviac vo výške polovice mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia podľa 
príslušnej platovej skupiny.

– ostatným účinkujúcim na občianskych obradoch a slávnostiach (sobáše, 
pohreby, uvítanie detí do života, slávnostné prijatia, jubilejné sobáše, životné jubileá a iné) 
určená príslušnou Odmeny sa vyplácajú mesačne na základe dohôd 

pracovnej činnosti podľa účasti občanov – účinkujúcich na obradoch
– zamestnancom mesta, ktorí účinkujú na občianskych obradoch 

slávnostiach vypláca v prípade, že sú uskutočňované mimo ustanovený pracovný čas 
dmeny za účinkovanie na obradoch a slávnostiach mimo ustanoveného 

pracovného času sa vyplácajú podľa účasti zamestnancov na občianskych obradoch 
slávnostiach, mesačne spolu s mesačnou mzdou.

– zamestnancom mesta, ktorí vykonávajú ľov komisií
rád (bytová, masmediálna a je určená príslušnou sadzbou za 1 zasadnutie. Odmeny 

sa vyplácajú mesačne spolu s mesačnou mzdou.
– zamestnancom mesta, ktorí vykonávajú funkciu zapisovateľov vý

volebných obvodov je určená príslušnou hodinovou sadzbou Odmeny sa vyplácajú mesačne spolu 
s mesačnou mzdou.

– – členom komisií sa odmeny vo výške schválenej 
mestským zastupiteľstvom vypláca v prípade, sú uskutočňované mimo ustanovený pracovný 
čas zamestnancov. Odmeny sa vyplácajú mesačne spolu s mesačnou mzdou.
Pri zabezpečovaní ďalších úloh mesta, ktoré sa plnia sporadicky, sa v odmeňovaní za takéto práce 

zmysle Zákonníka práce v nom znení, resp. v zmysle príslušných interných 
predpisov  schválených 
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Príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku
účinkujúcim, ktorí vykonávajú občianske 

slávnosti patrí príspevok na ošatenie  a úpravu zovňajšku. 
ýšku príspevku na ošatenie a úpravu zovňajšku určuje mestské zastupiteľstvo, schválená výška 

je uvedená v Prílohe 
ríspevok na ošatenie a úpravu zovňa šku vypláca spravidla v I. štvrťroku úceho roka. 
poslednom roku volebného obdobia poslancom mesta vyplatený príspevok na ošatenie 
úpravu zovňajšku v alikvótnej časti v

Záverečné ustanovenia
Schválením internej smernice IS – 101 Zásady odmeňovania poslanco ďalších 
fyzických osôb sa ruší IS – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v ďalších fyzických 
osôb schválená uznesením MsZ č. 449/16 zo dňa 31.10.2016
Interná smernica IS – 101 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v ďalších fyzických 
osôb bola schválená MsZ dňa uznesením č. 
Na obdobie od 1.6.2020 do 31.12.2020 sa všetky sumy odmien a príspevkov uvedených v Príloh
k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v ďalších fyzických osôb znižujú o 50%.
Doplnok č. 1 k IS č. 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v ďalších fyzických 
osôb bol schválený uznesením MsZ  č. ............ zo  dňa 

– Mestské zastupiteľstvo
– Mestská rada
– Výbor volebného obvodu

poznámky 
Súvisiace normy a
ák č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom  znení

Zákon č. rým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. sociálnom poistení 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

v platnom znení

Interné predpisy
Rozdeľovník

kancelárie prednostu MsÚ

Prílohy
Príloha k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v ďalších fyzických osôb

Posúdil Schválené

s

Lenka Pánisová
Róbert Pietrik

MVDr. Norbert Turanovič

edúca anizačného
personálneho oddelen
Vedúci právnej kancelárie

Prednosta MsÚ Prievidza
Mestské 
zastupiteľstvo

Uzn.MsZ č.149/19
Uzn.MsZ č.
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PRÍLOHA
Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi

ďalších fyzických osôb

1.   Odmeňovanie poslancov MsZ
výška  o

za prácu na zasadnutiach €
za prácu na zasadnutia €
za prácu na zasadnutiach komisií MsZ a rád
(bytová, masmediálna a pod.) €
za prácu na zasadnutiach výborov volebných obvodov €
príplatok za riadenie predsedom komisií  MsZ rád

bytová, masmediálna a €
za vykonávanie sporadicky plnených výkonov                 
(kontrolná činnosť komisií MsZ, odborné komisie 0,00 €/
za vykonávanie občianskych obradov €
za prácu predsedu návrhovej komisie

€

2.   Odmeňovanie ďalších fyzických osôb
výška odm

členov komisií  
za prácu  na zasadnutiach  komisií MsZ 

rád ( bytová, masmediálna a pod.) €/

pre občanov – účinkujúcich na občianskych obradoch 15,00 €/ 1 obrad
c pre zapisovateľky komisií rád (bytová, masmediálna a €

zapisovateľky VVO 10,00 €/ 1 h

Príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku 

zamestnancom mesta, vykonávajúcim okrem 
štandardných obradov   (sobáše, uvítania detí do života, 
jubilejné sobáše, životné jubileá, rôzne občianske sláv
aj občianske pohreby a rozlúčky na cirkevných pohreboch 

330,00 € ročne 
50,00 € ročne

zamestnancom mesta, vykonávajúcim štandardné 
obrady (sobáše, uvítania detí do života, jubilejné sobáše, 
životné jubileá, rôzne občianske slávnosti)

330,00 € ročne 
30,00 € ročne

statným účinkujúcim na obradoch podľa počtu vykonaných obradov, 
maximálne do výšky 330,00 € ročne


