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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITE ĽSTVA 

 
DŇA 22.04.2015 

 
K bodu :              Návrh Zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov samosprávnych  
                            orgánov a úkonov občianskych obradov Mesta  Nemšová  
Spracoval :                   Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ v Nemšovej 
Predkladá :                   Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ v Nemšovej 
 
Materiál obsahuje :     1. Dôvodovú správu 
                                       2. Návrh Zásad odmeňovania 
 
Počet výtlačkov :   20 
 
Rozdeľovník  :   členovia MsZ – 13 x  
                                           primátor mesta 

                              prednostka MsÚ 
                              MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry  
                              MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku  
                              MsÚ – odd. výstavby     
                              MsÚ – hlavná kontrolórka 
                              VPS -  vedúci VPS, m.p.o.   

Prerokované :   
a) na pracovnom zasadnutí poslancov MsZ dňa 15.04.2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
       
 
 Schvaľuje 
               
Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva N E M Š O V Á ,  
členov samosprávnych orgánov mesta Nemšová a odmeňovanie úkonov za občianske  
obrady, slávnosti a za vydávanie novín.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

K materiálu: : Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva Nemšová, 
členov samosprávnych orgánov mesta Nemšová a odmeňovanie úkonov za občianske  
obrady, slávnosti a za vydávanie novín.   
 
 
1. V súčasnosti má mesto Nemšová schválený Poriadok odmeňovania mesta Nemšová zo 

dňa 4.4.2006, ktorý má následne schválené  Doplnky č. 1, 2, 3, a 4.  
V priebehu tohto obdobia bola schválená novela zákona č. 253/1994 Z.z. o o právnom 
postavení a platobných pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov, ktorý ustanovuje nový systém určovania platu primátora mesta (raz ročne) ako 
aj zrušenie možnosti schválenia jeho odmeny .  
V odsekoch článok III. Plat a odmena primátora a hlavného kontrolóra,  článok IV. 
Odmeny osobám podliehajúcim sa na zabezpečovaní chodu samosprávy a potrieb mesta 
platného Poriadku odmeňovania mesta Nemšová zo dňa 4.4.2006  sú riešené odmeny, 
ktorých výška nebola od roku 2006 menená. 

2. a) Navrhujeme schválenie samostatných Zásad odmeňovania poslancov mestského 
zastupiteľstva Nemšová, členov samosprávnych orgánov mesta Nemšová a odmeňovanie 
úkonov za občianske  obrady, slávnosti a za vydávanie novín.  Týmto schválením by sa 
články III. a IV. z Poriadku odmeňovania vypustili. 

     b)   Zvýšenie odmien nasledovne: 
 

 

 
V prílohe č. 1 je prehľad miest  s porovnateľným počtom obyvateľov a prehľad o odmenách 
poslancov  mestských a obecných zastupiteľstiev. 
 
Vyhotovil: Ing. Jurisová 
Dňa 08.04.2015 
 
 
 
 
 

pozícia Súčasná odmena Navrhovaná odmena 
Poslanec MsZ za účasť na schôdzi MsZ 37,- EUR/za účasť na MsZ 60,- EUR/za účasť na MsZ 
Poslanec MsZ za účasť na zasadnutí 37,- EUR/za účasť na MsZ 60,- EUR/za účasť na MsZ 
Predseda komisie 15,- EUR za účasť 25,- EUR za účasť 
Člen komisie 10,- EUR za účasť 15,- EUR za účasť 
Mestské výbory 200 ,- EUR ročne 300 ,- EUR ročne 
Účinkujúci na obrade 7 ,- EUR za obrad 12 ,- EUR za obrad 
Ošatné:  1-3 obrady 
              4-10 obradov 
              11 a viac 

10 ,- EUR  
17 ,- EUR  
34 ,- EUR  

15 ,- EUR  
25 ,- EUR  
40 ,- EUR 

Vedenie kroniky 1000,- EUR za ročník 1000,- EUR za ročník 
Šéfredaktor  novín 8,5 EUR/ za 1 vydanie 15,- EUR/ za 1 vydanie 
Člen  redakčnej rady 8,5 EUR/  za 1 vydanie 15,- EUR/ za 1 vydanie 
Člen redakčnej rady ktorý naviac zabezpečuje aj 
jazykovú korektúru 

8,5 EUR/ za 1 vydanie  30,- EUR/ za 1 vydanie 

Člen redakčnej rady ktorý naviac zostaví 
výsledný obsah textovej a obrázkovej časti pred 
vydaním a koordinuje záverečné práce s grafikom 

 130,- EUR/za  1 vydanie  260,- EUR/ za 1 vydanie 



Náklady na 1 vydanie Nemšovského spravodajcu: 
 
                           v súčastnosti                                      po zvýšení 
Redakčná rada:   224,-   vrátane odvodov                   474,- vrátane odvodov 
Grafik:                222      vrátane odvodov    222,- vrátane odvodov 
Tlač.                    283,-       283,- 
Roznos:               119,-   vrátane odvodov    119,- vrátane odvodov 
 
Spolu:                 848,- €     1098,-  € ( rozdiel je  250,- €) 
 
Pri počte 2400 výtlačkov je  0,353 €/1 výtlačok                0,457 /1 výtlačok 
 
Noviny sa vydávajú 4 krát v roku, z toho 2 krát sú osemlistové a 2 krát sú 12 listové( náklady 
na tlač sú  399,-). 
 
 
Náklady v Novej Dubnici:  
Noviny sa vydávajú 12 krát v roku  - mesačne  
Redakčná rada :    0,02 násobok  priemerného platu v národnom hospodárstve 
                                (pre rok 2015 je to  17,16 €) 
Jazyková korekcia    15,- / vydanie 
Grafik                      180,- €,   pri rozšírenom vydaní 270,-  € 
Noviny pripravuje pracovníčka MsÚ bola v minulom roku prijatá (na kultúre sú 3 
zamestnanci) 
Tlač:                        počet výtlačkov 4800 ,  tlač  cca 420,- € podľa počtu tlačených listov 
 
Náklady v Ilave:  
Noviny sa vydávajú 12 krát v roku  - mesačne, nie sú farebné 
Redakčná rada :     je tvorená zo zamestnancov oddelenia kultúry + 1 poslanec, 1 občan a  
                               1 učiteľka 
                                externí členovia rady nie sú platení 
Jazyková korekcia    7,- / vydanie 
Tlač:                        počet výtlačkov 1000, platia tlačiarňam ASSA Púchov od 400 do 500 € 
                                vrátane grafickej úpravy 
Noviny pripravuje okrem inej práce jedna zamestnankyňa MsÚ (na kultúre pracujú 4 
zamestnanci) 
 
Náklady v Dubnici nad Váhom:  
Noviny sa vydávajú zatiaľ dvojmesačne, pripravujú vydávanie mesačne,  
Redakčná rada :     je tvorená zo zamestnancov  MsÚ, hlavne oddelenia kultúry + 1 poslanec,  
Príprava a jazyková korekcia    200,-  €/ vydanie 
Tlač:                        počet výtlačkov 8 650, platia tlač 1200,-  €  vrátane grafickej úpravy 
Noviny pripravuje  novinárka pani  Bubenková za pomoci zamestnancov MsÚ (na kultúre 
pracujú 4 zamestnanci) 
 
Vyhotovil: Ing. Jurisová 
Dňa 17.04.2015 
 
 


