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.
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 tieto Zásady odmeňovania poslancov mestského
zastupiteľstva Nemšová, členov samosprávnych orgánov mesta Nemšová a odmeňovanie
úkonov za občianske obrady, slávnosti a vydávanie novín.

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
1.

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej dňom schválenia stanovuje záväznými tieto Zásady
odmeňovania volených funkcionárov Mesta Nemšová, členov samosprávnych orgánov
Mesta Nemšová a odmeňovania úkonov za občianske obrady, slávnosti a vydávanie novín
(ďalej len „zásady odmeňovania“), ktoré upravujú spôsob, výšku a pravidlá na
poskytovanie platov, odmien a funkčných náhrad voleným funkcionárom mesta, členom
ďalších samosprávnych orgánov a odmien za občianske obrady, slávnosti a vydávanie
novín.

DRUHÁ ČASŤ
ODMEŇOVANIE PRIMÁTORA MESTA A ZÁSTUPCU PRIMÁTORA MESTA
Čl. 2
Odmeňovanie primátora
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 zmien a doplnkov. Tento je najmenej súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu, ktorý v podmienkach mesta je 2,34 –
násobok. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
2. Plat primátora mesta nesmie byť nižší ako je ustanovené v ods.1. Mestské zastupiteľstvo
môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%.
3. Po zániku mandátu primátora, okrem dôvodov uvedených v osobitnom predpise z dôvodu
skončenia funkčného obdobia, patrí primátorovi mesta odstupné z rozpočtu mesta, ktoré
1.
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v závislosti od času výkonu funkcie stanovuje Zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
zmien a doplnkov.
4. Nárok na odstupné podľa ods. 3 nevznikne, ak bol primátor mesta do funkcie opäť
zvolený.
Čl. 3
Odmeňovanie zástupcu primátora mesta
Zástupcovi primátora, ktorý je na výkon verejnej funkcie dlhodobo plne uvoľnený
z doterajšieho zamestnania, patrí mesačná odmena – plat od mesta Nemšová vo výške 55
% mesačného platu primátora mesta. Primátor mesta môže rozhodnúť o zníženia úväzku
zástupcu primátora. V prípade zníženého úväzku zástupcu primátora mu prináleží odmena
v pomernej výške zodpovedajúcej dĺžke dohodnutého pracovného času.
2. Zástupcovi primátora, ktorý je na výkon verejnej funkcie dlhodobo plne uvoľnený
z doterajšieho zamestnania možno okrem platu priznať odmenu alebo mimoriadnu
odmenu. O priznaní a výške odmeny a mimoriadnej odmeny pre zástupcu primátora
rozhoduje mestské zastupiteľstvo v súlade s vyčlenenými finančnými prostriedkami v
rozpočte mesta a s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu plnenia úloh, a to najviac do
výšky 40 % súčtu platov za odmeňovacie obdobie.
3. Zástupcovi primátora mesta, ktorý plní úlohy primátora mesta po zániku mandátu
primátora mesta pred uplynutím jeho funkčného obdobia patrí plat podľa čl. 2 týchto
Zásad odmeňovania.
1.

TRETIA ČASŤ
ODMEŇOVANIE HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Čl. 4
Odmeňovanie hlavného kontrolóra
Mesačný plat hlavného kontrolóra sa v zmysle §18c zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov určí súčinom pracovného úväzku a 1,82 násobku
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci
kalendárny rok..
2. Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do
výšky 30 % jeho mesačného platu.
1.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ODMEŇOVANIE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A OSTATNÝCH ČLENOV ORGÁNOV SAMOSPRÁVY MESTA
Čl. 5

ODMENY ZA ČINNOSŤ V MSZ A JEHO ORGÁNOV
1. Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ):
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1.1. Poslanci mestského zastupiteľstva sú volení v priamych voľbách občanmi mesta.
1.2. Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena vo výške 60,00 EUR za účasť na
rokovaní MsZ a odmena vo výške 60,00 EUR za účasť na zasadnutí, príp. porade, ktoré
zvolá primátor mesta.
1.3. 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.
2. Predsedovia a členovia komisií MsZ:
2.1. Komisie MsZ sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených MsZ a pôsobia ako
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány MsZ. Každá komisia pozostáva z predsedu
a členov.
2.2. Za činnosť v komisii patrí predsedovi komisie odmena vo výške 25,00 EUR za účasť na
komisii a členom komisie vo výške 15,00 EUR za účasť na komisii.
3. Predsedovia a členovia mestských výborov:
3.1. Mestské výbory sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených MsZ. Pôsobia ako
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány MsZ. Každý mestský výbor pozostáva
z predsedu a členov.
3.2. Za činnosť v mestských výboroch patrí predsedovi a členom mestského výboru odmena
vo výške 300,00 EUR ročne.

ČL . 6
Podmienky poskytovania odmien
1. Odmena členovi komisie bude vyplatená za prácu najviac v dvoch komisiách MsZ.
Ďalšie kumulovanie odmien nie je prípustné.
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 uvedených v čl. 5, a to najmä:
a/ pri mimoriadnom prínose pre Mesto Nemšová,
b/ pre neúplnú účasť na zasadnutiach,
c/ pre neplnenie si základných povinností (štatút mesta, zákon č. 369/1990),
d/ pre nedostatok finančných prostriedkov.

Čl. 7
Vyplácanie odmien
1. Odmeny budú poslancom MsZ a ostatným členom orgánov samosprávy vyplácané
polročne bezhotovostným prevodom na osobné účty alebo v hotovosti v pokladni mesta.
2. Odmeny sú splatné pozadu za dané obdobie, a to v nasledujúcom kalendárnom mesiaci vo
výplatnom termíne zhodnom s výplatným termínom zamestnancov mesta.
3. Odmena za účasť na rokovaní orgánov mesta nepatrí poslancom a občanom zvoleným do
komisií MsZ, ktorí písomne vyhlásili, že svoj mandát v orgánoch mesta Nemšová budú
vykonávať bez odmeny.
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PIATA ČASŤ
ODMEŇOVANIE ÚKONOV ZA OBČIANSKE OBRADY, SLÁVNOSTI,
VEDENIE KRONIKY MESTA, PAMÄTNEJ KNIHY MESTA A REDAKČNEJ
RADY
Čl. 8
Odmeny za občianske obrady a slávnosti
1. Mesto poskytne finančnú odmenu osobám zabezpečujúcim úkony alebo účinkujúcim pri
občianskych obradoch alebo slávnostiach.
2. Osobe zabezpečujúcej úkony občianskeho obradu a slávnosti alebo osobe účinkujúcej
v kultúrnom programe /hudobníci, recitátori, speváci, rečník a pod./ patrí odmena:
a) Sobáše, uvítanie detí do života, jubilanti a iné
12 €/obrad
b) Sobášiaci poslanci
12 €/obrad
c) Pohreby
12 €/obrad
(7 €/za každý ďalší obrad v ten istý deň).
3. Na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku, pre osoby poverené
vykonávaním obradu patrí paušálny príspevok v nasledovnej výške:
1 – 3 obrady ročne
4 – 10
11 a viac

15,- eur
25,- eur
40,- eur.

Čl. 9
Vedenie kroniky mesta a pamätnej knihy mesta

1. Mesto poskytne finančnú odmenu osobám zabezpečujúcim vedenie a zápisy do kroniky
mesta a ilustrácie a zápisy do pamätnej knihy mesta nasledovne:
Vedenie a zápisy do kroniky mesta Nemšová
Ilustrácie a zápisy do pamätnej knihy mesta

1000,- EUR/ za rok
10,- EUR/strana

Čl. 10
Redakčná rada novín mesta
1. Poslanci MsZ schvália Redakčnú rady na prípravu a tvorbu novín mesta Nemšová
s názvom Nemšovský spravodajca. Redakčná rada pracuje v zložení šéfredaktor a členovia
redakčnej rady.
2. Redakčná rada si určí najviac 2 členov, ktorí okrem práce člena rady zabezpečujú jazykovú
korektúru. Taktiež si určia jedného člena, ktorý spolu s grafikom zostaví výsledný obsah
textovej a obrázkovej časti pred vydaním periodika.
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3.Mesto poskytne finančnú odmenu redakčnej rade, ktorá zabezpečujúcim prípravu,
zostavenie novín Nemšovského spravodajcu podľa nasledovnej tabuľky:

Šéfredaktor novín
Člen redakčnej rady
Člen redakčnej rady ktorý naviac
zabezpečuje aj jazykovú korektúru
Člen redakčnej rady ktorý naviac zostaví
výsledný obsah textovej a obrázkovej časti
pred vydaním a koordinuje záverečné práce s
grafikom

15,- EUR/ za 1 vydanie
15,- EUR/ za 1 vydanie
30,- EUR/ za 1 vydanie
260,- EUR/za 1 vydanie

Čl. 11
Vyplácanie odmien za občianske obrady a slávnosti, vedenie kroniky mesta,
pamätnej knihy mesta a redakčnej rady novín.
1. Odmeny budú vyplácané polročne bezhotovostným prevodom na osobné účty alebo
v hotovosti v pokladni mesta. Odmeny Redakčnej rady sú vyplácané vždy následne po
vydaní príslušného čísla Nemšovského spravodajcu.
2. Odmeny sú splatné pozadu za dané obdobie a vydaní novín, a to v nasledujúcom
kalendárnom mesiaci vo výplatnom termíne zhodnom s výplatným termínom
zamestnancov mesta.

ŠIESTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 12
Prechodné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Zásady odmeňovania volených funkcionárov Mesta Nemšová, členov samosprávnych
orgánov Mesta Nemšová a odmeňovania úkonov za občianske obrady a slávnosti boli
schválené Uznesením MsZ č. ... zo dňa 22.4. 2015 a nadobúdajú účinnosť dňom
schválenia.
2. K uvedenému dňu účinnosti Zásad odmeňovania sa v Poriadku odmeňovania mesta
Nemšová zo dňa 4.4.2006 v zmysle príslušných doplnkov a uznesení ruší článok III. Plat
a odmena primátora a hlavného kontrolóra, článok IV. Odmeny osobám podliehajúcim sa
na zabezpečovaní chodu samosprávy a potrieb mesta a číslovanie nasledujúcich článkov
sa posúva na článok III a článok IV.
3. Všetky zmeny a dodatky týchto Zásad odmeňovania podliehajú ich schváleniu na
rokovaní MsZ.
V Nemšovej dňa 22.4.2015
Ing. Iveta Jurisová
prednostka úradu

Ing. František Bagin
primátor mesta
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