Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch (ďalej len „MsZ“) na základe § 11 ods. 4 písm.
k) a § 25 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov schvaľuje tieto

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA A ČLENOV KOMISIÍ MESTA
KROMPACHY
§1
Úvodné ustanovenia
(1)

Tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch (ďalej
„Zásady“) upravujú odmeňovanie :
a)
b)
c)
d)

poslancov MsZ (ďalej len „poslanec“),
zástupcu primátora,
poslancov – predsedov, podpredsedov a členov komisií MsZ a
poslancov poverených vykonávaním uzavretia manželstva.

(2)

Ustanovenia § 2 týchto Zásad sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je na výkon
funkcie zástupcu primátora dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania; takému poslancovi
patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od Mesta Krompachy
(ďalej len „mesto“) podľa ustanovení § 3 týchto Zásad.

(3)

Priemernou mesačnou mzdou na účely týchto Zásad sa rozumie priemerná mesačná mzda
zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky vyčíslená na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len
„priemerná mesačná mzda“).
§2
Odmeňovanie poslanca

(1)

Odmena poslanca v danom kalendárnom roku sa vypočítava z priemernej mesačnej mzdy
so zaokrúhlením na celé euro nahor, pokiaľ nie je v týchto Zásadách výslovne uvedené
inak.

(2)

Poslancovi patrí:
a) za výkon poslaneckej práce základná mesačná odmena vo výške 10 % priemernej
mesačnej mzdy (ďalej len „základná odmena poslanca“),
b) za každú preukázanú účasť na rokovaní MsZ odmena vo výške 5 % priemernej
mesačnej mzdy.

(3)

Základná odmena poslanca podľa ods. 2 písm. a) sa kráti o 50 % za ten kalendárny mesiac,
v ktorom zasadalo MsZ, ak:
a) sa poslanec nezúčastnil na ktoromkoľvek rokovaní MsZ v danom kalendárnom
mesiaci, okrem prípadu, ak bol poslanec v čase daného rokovania MsZ uznaný
ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného a túto skutočnosť Mestu aj
preukáže,
b) sa poslanec zúčastnil na menej ako 50% hlasovaní z programu rokovania MsZ.

(4)

V prípade neúčasti poslanca na rokovaní MsZ mu nárok na odmenu podľa ods. 2 písm. b)
za dané rokovanie MsZ nevzniká.
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(5)

Poslancovi možno za kvalitný výkon jeho funkcie, za aktívnu prácu v komisiách,
pri aktívnej osobnej účasti na príprave materiálov do MsZ, návrhov všeobecne záväzných
nariadení, vnútorných smerníc Mesta alebo iných dokumentov Mesta, raz
za daný kalendárny rok za podmienky kladného hospodárskeho výsledku Mesta, priznať
mimoriadnu jednorazovú odmenu maximálne do výšky 20 % priemernej mesačnej mzdy.
O priznaní takejto mimoriadnej odmeny poslancovi rozhoduje MsZ.
§3
Odmeňovanie zástupcu primátora

(1)

Poslancovi dlhodobo uvoľnenému zo zamestnania pre výkon funkcie zástupcu primátora
(ďalej len „zástupca primátora“) patrí mesačný plat za výkon funkcie.

(2)

Mesačný plat zástupcovi primátora patrí odo dňa jeho poverenia do funkcie primátorom
mesta do dňa
a)
b)
c)
d)

zloženia sľubu novozvoleného primátora,
odvolania z funkcie zástupcu primátora,
vzdania sa funkcie zástupcu primátora,
zániku mandátu poslanca.

(3)

Zástupcovi primátora sa po skončení volebného obdobia bude vyplácať po dobu 3
mesiacov plat vo výške rozdielu medzi schváleným mesačným platom a platom (mzdou)

(4)

Plat zástupcu primátora v danom kalendárnom roku je vo výške 1,63 násobku priemernej
mesačnej mzdy, so zaokrúhlením na celé euro nahor.

(5)

S prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu verejnej funkcie možno zástupcovi
primátora, ktorý je poverený plniť úlohy primátora, priznať jednorazovú odmenu až
do výšky 30 % súčtu platov zástupcu primátora za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.
Takúto odmenu je možné priznať najviac jedenkrát za uplynulý kalendárny polrok.

(6)

Za aktívnu činnosť zástupcu primátora vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami
a inými mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo
majetku a pri odstraňovaní ich možno raz za daný kalendárny rok za podmienky kladného
hospodárskeho výsledku Mesta priznať mimoriadnu jednorazovú odmenu maximálne
do výšky 20 % priemernej mesačnej mzdy.

(7)

Výšku mesačného platu zástupcu primátora podľa ods. 4, výšku odmeny podľa ods. 5
a výšku mimoriadnej odmeny podľa ods. 6 schvaľuje MsZ na návrh primátora mesta, resp.
poslanca MsZ.

(8)

Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno zástupcovi primátora poskytnúť, len ak
nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roka a ak o tom
rozhodlo MsZ v rámci rozpočtovaných mzdových prostriedkov mesta.

(9)

Poberanie platu zástupcu primátora vylučuje súčasné poberanie odmeny poslanca podľa § 2
Zásad.
§4
Odmeňovanie predsedu, podpredsedu a členov komisií MsZ

(1)

Predsedovi komisie MsZ patrí odmena za každú účasť na rokovaní komisie MsZ vo výške
15 eur maximálne raz v príslušnom kalendárnom mesiaci.

(2)

Podpredsedovi komisie MsZ patrí odmena za každú účasť na rokovaní komisie MsZ
vo výške 13 eur maximálne raz v príslušnom kalendárnom mesiaci.
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(3)

Členovi komisie MsZ patrí odmena za každú účasť na rokovaní komisie vo výške 12 eur
maximálne raz v príslušnom kalendárnom mesiaci.

(4)

V prípade neúčasti na rokovaní komisie MsZ bez ohľadu na dôvod neúčasti, nárok
na odmenu podľa ods. 1, 2 alebo 3 za dané rokovanie komisie MsZ nevzniká. Nárok
na odmenu za účasť na rokovaní komisie MsZ nevzniká predsedovi, podpredsedovi
a členom komisie ani v tom prípade, ak rokovanie neprebehlo alebo ak komisia MsZ
nebola v daný deň vôbec uznášaniaschopná.
§5
Odmeňovanie poslancov poverených vykonávaním uzavretia manželstva

(1)

Poslancom, ktorí sú poverení vykonávaním obradu uzavretia manželstva (ďalej len
„sobášiaci poslanec“), patrí odmena na základe skutočného počtu vykonaných obradov
v zmysle platného Štatútu Zboru pre občianske záležitosti mestského úradu.

(2)

Sobášiacim poslancom k odmene podľa ods. 1 patrí osobitná odmena za úpravu zovňajšku
v zmysle platného Štatútu Zboru pre občianske záležitosti mestského úradu.
§6
Spoločné ustanovenia

(1)

Neúčasť na zasadnutí MsZ sa oznamuje včas písomne, faxom, resp. e-mailom kancelárii
primátora mesta.

(2)

Neúčasť na zasadnutí komisie MsZ sa oznamuje včas písomne, faxom, resp. e-mailom
predsedovi komisie, resp. podpredsedovi príslušnej komisie.

(3)

Podkladom na zúčtovanie odmien podľa § 2, § 4 a § 5 sú:
a)
b)
c)
d)

prezenčné listiny z rokovania MsZ,
hlasovanie poslancov v MsZ,
prezenčné listiny komisií MsZ overené predsedom komisie,
výkaz skutočne odpracovaných hodín evidovaných matričným úradom.

Uvedené listiny zároveň slúžia ako podklad pre spracovanie a vyplácanie príslušných
odmien. Tieto listiny sú zapisovatelia povinní predložiť príslušnému odboru Mestského
úradu v Krompachoch vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
V prípade nedodržania termínu bude odmena vyplatená až v nasledujúcom kalendárnom
mesiaci.
(4)

Odmeny podľa § 2 sa spracovávajú mesačne pozadu a vyplácajú sa v najbližšom výplatnom
termíne Mestského úradu v Krompachoch po uplynutí kalendárneho mesiaca
bezhotovostne na osobný účet oprávneného v peňažnom ústave alebo v hotovosti
v pokladni mesta.

(5)

Odmeny podľa § 4 a § 5 sa spracovávajú štvrťročne pozadu a vyplácajú sa v najbližšom
výplatnom termíne Mestského úradu v Krompachoch po uplynutí kalendárneho štvrťroka
bezhotovostne na osobný účet oprávneného v peňažnom ústave alebo v hotovosti
v pokladni mesta.

(6)

Jednotlivé odmeny podľa týchto Zásad sa môžu vzájomne kumulovať.

(7)

Nárok na príslušnú splatnú odmenu podľa týchto Zásad odmeňovania zaniká tomu členovi
príslušného orgánu, ktorý na základe svojho písomného datovaného a podpísaného prejavu
vôle doručeného mestu výslovne vyhlási, že svoju funkciu v danom mesiaci vykonával bez
nároku na príslušnú odmenu podľa týchto Zásad.
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(8)

Právo na odmenu podľa týchto Zásad alebo jej časť zaniká tomu členovi príslušného
orgánu, ktorý na základe svojho písomného datovaného a podpísaného prejavu vôle
doručeného mestu vyhlási, že svoju funkciu bude ďalej vykonávať bez nároku na odmenu
podľa týchto Zásad, odmenu alebo jej časť odmieta, alebo sa jej vzdáva.

(9)

Oprávnená osoba môže na prevzatie odmeny písomne splnomocniť inú osobu.
§7
Záverečné ustanovenia

(1)

Tieto Zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch svojím uznesením
č. 22/C.13 zo dňa 7. decembra 2016.

(2)

Dňom účinnosti týchto Zásad sa ruší:
a) „Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch“,
schválené uznesením MsZ č. 32/D-1 zo dňa 23. 9. 2010 vrátane Dodatku č.1,
schváleného uznesením MsZ č. 3/E.15 zo dňa 23. 2. 2011 a Dodatku č. 2, schváleného
uznesením MsZ č. 6/D.35 zo dňa 23. 6. 2011.
b) Ustanovenie článku 1 ods. 2, 4 a 5, článok 3, „Poriadku odmeňovania v územnej
samospráve Mesta Krompachy“, schválený uznesením MsZ č. 15/C-3 zo dňa 26. 8.
2008 vrátane Doplnkov 1, 2 ,3.

(3)

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2017.
V Krompachoch, dňa 7. decembra 2016

Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta
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