
Zásady odmeňovania  
poslancov mestského zastupiteľstva  

N E M Š O V Á  
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nemšová v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva tieto 

 

 

Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Nemšovej 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov Mestské zastupiteľstvo mesta Nemšová  

(ďalej aj len ako "poslanec"/"poslanci"). 

 

Článok 2 

Odmena za výkon funkcie poslanca 

1. Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena vo výške 85,00 € za účasť na rokovaní 

MsZ a odmena vo výške 85,00 € za účasť na zasadnutí, príp. porade, ktoré zvolá primátor 

mesta.  

 

2. Ak zamestnávateľ, u ktorého je poslanec v pracovnom pomere, požiada o refundáciu ušlej 

mzdy na základe osobitného predpisu, poslancovi odmena v danom refundovanom období 

nepatrí a refundovaná čiastka sa odráta z polročnej odmeny.  

 

Článok 3 

Odmena za členstvo v komisii 

1. Za výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške 

25,00 € za účasť na komisii. 

2. Predsedovi komisie patrí odmena vo výške 35,00 € za účasť na komisii. 

 

Článok 4 

Odmena za členstvo v mestských výboroch 
 

1. Za činnosť v mestských výboroch patrí poslancovi-predsedovi odmena vo výške 35,00 € 

za účasť na výbore. 

2. Za činnosť v mestských výboroch patrí poslancovi patrí odmena vo výške 25,00 € za účasť 

na výbore. 

Článok 5 

Odmena sobášiaceho/pochovávajúceho 
 

Poslancovi, ktorý bol poverený výkonom funkcie sobášiaceho/pochovávajúceho, patrí 

odmena vo výške 30,00 € za každý obrad. 



 

 

Článok 6 

Spoločné ustanovenia 
 

1. Odmena patrí poslancovi za každú vykonávanú funkciu, s výnimkou odmeny za členstvo 

v komisii, ktorá bude vyplatená za prácu najviac v dvoch komisiách MsZ.  

2. Účasť poslanca na zasadnutí MsZ, na komisii, na zasadnutí, príp. porade, ktoré zvolá 

primátor mesta, účasť členov komisií na zasadnutí komisií, vyhodnocuje referent oddelenia 

finančného a správy majetku MsÚ na základe evidencie účasti formou prezenčnej listiny 

vrátane zápisov z rokovaní.  

3. MsZ môže rozhodnúť v niektorých odôvodnených prípadoch o zvýšení alebo krátení 

niektorých odmien, a to najmä: 

a) pri mimoriadnom prínose pre Mesto Nemšová,  

b) pre neúplnú účasť na zasadnutiach,  

c) pre neplnenie si základných povinností. 

 

4. Odmeny budú poslancom MsZ vyplácané polročne bezhotovostným prevodom na osobné 

účty alebo v hotovosti v pokladni mesta.  

5. Odmeny sú splatné pozadu za dané obdobie, a to v nasledujúcom kalendárnom mesiaci vo 

výplatnom termíne.  

6. Odmena za účasť na rokovaní orgánov mesta nepatrí poslancom zvoleným do komisií 

MsZ, ktorí písomne vyhlásili, že svoj mandát v orgánoch mesta Nemšová budú vykonávať 

bez odmeny.  

7. Odmeny výkon funkcie poslanca, členov komisií a mestských výborov sa ročne valorizujú 

o percentuálnu výšku zvýšenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Nemšovej boli schválené 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Nemšovej č. 442/2022 zo dňa 23. júna 2022  

a nadobúdajú účinnosť dňa 1. júla 2022. 

2. Týmito Zásadami odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Nemšovej  

sa rušia 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 z 22. apríla 2015. 

 

 

JUDr. Miloš Mojto 

  primátor mesta 


