
 
 

                                                             10 a) 
Dodatok č. 2 

k  Zásadám odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva Nemšová, členov samosprávnych 
orgánov mesta Nemšová a odmeňovanie úkonov za občianske obrady, slávnosti a za vydávanie novín  
zo dňa 22.4.2015  a Dodatku č. 1 zo dňa 9.12.2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nemšová v súlade s §11 ods. 4 písm. i ( j , k zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov vydáva tento Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov  mestského zastupiteľstva 
Nemšová, členov samosprávnych orgánov mesta Nemšová a odmeňovanie úkonov za občianske 
obrady, slávnosti a vydávanie novín. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

 

Odmeňovanie primátora mesta a zástupcu primátora mesta 

 

Čl. 2  Odmeňovanie primátora a Čl. 3  Odmeňovanie zástupcu primátora mesta  sa ruší v celom 
rozsahu a nahrádza sa nasledovným  znením Čl. 2 a Čl. 3: 

 
Čl. 2 

Odmeňovanie primátora mesta 
1. Primátorovi mesta prináleží plat v súlade so Zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov. Tento je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov. V podmienkach mesta 
Nemšová je to 2,60 násobok. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.  

2. Plat primátora nesmie byť nižší ako je uvedené v ods. 1. Mestské zastupiteľstvo môže tento 
plat   zvýšiť až o 60 % rozhodnutím /uznesením/. 

3. Po zániku mandátu primátora patrí primátorovi mesta odstupné v závislosti od času výkonu 
funkcie v zmysle § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Nárok na odstupné 
primátorovi nevznikne, ak bol opäť zvolený do funkcie. Odstupné nepatrí primátorovi, ak 
mandát primátora zanikol z dôvodov uvedených v § 13a ods. 1 písm. a), d) a SNR č. 369/1990 
Zb. v znení neskorších predpisov. 

Čl. 3 
Odmeňovanie zástupcu primátora mesta 

1. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora, 
patrí plat od mesta podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70% 
mesačného platu primátora. 
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2. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora a nie je dlhodobo uvoľnený zo 
zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie  najviac 
vo výške 70% mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.   

3. Plat určený zástupcovi primátora mesta sa zverejňuje na webovom sídle mesta do 30 dní od 
jeho určenia. 

4. Zástupcovi primátora, ktorý v plnom rozsahu plní úlohy primátora v prípade, ak zanikne 
mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, patrí plat podľa Čl. 2  týchto zásad 
odmeňovania (Odmeňovanie primátora mesta). Po dobu, po ktorú zástupca primátora plní 
úlohy primátora v plnom rozsahu, sa na odmeňovanie zástupcu primátora nevzťahujú ods. 1. 
a 2. tohto článku . Zastupovanie v plnom rozsahu  sa skončí zložením sľubu novozvoleného 
primátora.  

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

ODMEŇOVANIE POSLANCOV MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTVA A OSTATNYCH ČLENOV ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVY MESTA 

       sa v Čl. 5  dopĺňa o  bod 5a a 5b  : 

Čl.5 
ODMENY ZA ČINNOSŤ V MsZ A JEHO ORGÁNOV 

 
5a ) Suma odmien poslanca mestského zastupiteľstva  nesmie v príslušnom kalendárnom roku 
presiahnuť jeden mesačný plat primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.    

5b)  Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac 
jednu polovicu mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. To sa 
vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.   

 

ŠIESTA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

Čl. 12 
Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

1. Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania volených funkcionárov Mesta Nemšová, členov 
samosprávnych orgánov Mesta Nemšová a odmeňovania úkonov za občianske obrady 
a slávnosti bol schválený Uznesením MsZ č. .... zo dňa ...... a nadobúda účinnosť dňom 
schválenia. 

2. Všetky zmeny a dodatky týchto Zásad odmeňovania podliehajú ich schváleniu na rokovaní 
MsZ. 

 

V Nemšovej dňa 28.2.2019 

 

Mgr. Jarmila Raftlová       Ján Gabriš 
prednostka úradu      zástupca primátora 


