ZÁSADY ODMEŇOVANIA PRIMÁTORA MESTA,
HLAVNÉHO KONTROLÓRA, ZÁSTUPCU PRIMÁTORA,
POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
ČLENOV KOMISIÍ MZ
A OSÔB VYKONÁVAJÚCICH OBČIANSKE OBRADY
V MESTE VEĽKÝ MEDER

Schválené uznesením mestského zastupiteľstva:
č. 6-MsZ/2018 dňa 27. júna 2018, účinné od 1. júla 2018
Zmenené uznesením mestského zastupiteľstva:
č. 11-MsZ/2019 dňa 30.10.2019

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi v súlade s §11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje
Zásady odmeňovania primátora mesta, hlavného kontrolóra, zástupcu primátora,
poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií MZ a osôb vykonávajúcich
občianske obrady v Meste Veľký Meder
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie:
a,
primátora mesta,
b,
hlavného kontrolóra,
c,
zástupcu primátora,
d,
poslancov Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi (ďalej len „poslanci MZ“),
predsedov a členov komisií mestského zastupiteľstva (ďalej len „predsedovia
a členovia komisií MZ“),
e,
členov komisií Mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami,
f,
osôb vykonávajúcich občianske obrady a slávnosti.
2. Zásady odmeňovania sú spracované v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov, Zákonníkom práce, zákonom č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme, zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a ďalších súvisiacich právnych predpisov a vnútroorganizačných noriem1.
Čl. 2
Plat a odmena primátora mesta
1. Primátorovi mesta patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,34 (vzhľadom na počet
obyvateľov mesta v rozpätí od 5001 do 10000 obyvateľov) zvýšený každoročne o percento
schválené mestským zastupiteľstvom, maximálne do výšky 70%. Plat sa zaokrúhľuje na
celé euro nahor.
2. Mestské zastupiteľstvo každoročne upraví plat primátora k 1. januára po zverejnení
oznámenia Štatistického úradu SR o výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve v predchádzajúcom kalendárnom roku.
1. Primátorovi mesta patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,6 (vzhľadom na počet obyvateľov
mesta v rozpätí od 5001 do 10000 obyvateľov) zvýšený každoročne o percento schválené
mestským zastupiteľstvom, maximálne do výšky 60%. O zvýšení hlasuje mestské
zastupiteľstvo vždy podľa návrhu poslanca alebo skupiny poslancov. Plat sa zaokrúhľuje
na celé euro nahor.
2. Mestské zastupiteľstvo každoročne upraví plat primátora k 1. januára po zverejnení
oznámenia Štatistického úradu SR o výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve v predchádzajúcom kalendárnom roku.
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Čl. 3
Plat a odmena hlavného kontrolóra
Plat hlavného kontrolóra určuje mestské zastupiteľstvo v súlade s platnými právnymi
normami na 100% úväzok.
Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka. Koeficient je stanovený v § 18c ods. 1 Zákona
o obecnom zriadení, čo v našom meste je 1,82.
Hlavnému kontrolórovi možno v súlade s § 18c ods. 5 Zákona o obecnom zriadení schváliť
mesačnú odmenu až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra určeného podľa
ods. 1 tohto zákona. O odmene rokuje mestské zastupiteľstvo raz ročne.
Plat hlavného kontrolóra mesta je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore.

Čl. 4
Plat zástupcu primátora
1. V súlade s § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov poslancovi, ktorý je plne uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu
primátora, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta.
Výšku platu stanovuje primátor mesta.
2. Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora / ak zanikol mandát primátora pred
uplynutím funkčného obdobia, až do zloženia sľubu novozvoleného starostu/ patrí plat
v zmysle ust. § 4 zákona č. 253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov.
3. Zástupca primátora sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky
a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a mesto sa považuje za
zamestnávateľa.
1. V súlade s § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie
zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti
výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu; jeho pracovný pomer
doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu.
Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu,
dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje
za zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods.
3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a
časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného
platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Tým nie je dotknutá odmena
podľa odseku 8. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety a
tretej vety sa vzťahujú osobitné predpisy. Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú
podľa tretej vety obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.
Čl. 5
Odmena poslanca Mestského zastupiteľstva, predsedov a členov Komisií MZ
1. Poslancovi patrí mesačne za výkon poslaneckej funkcie odmena vo výške 1/12 mesačného
platu primátora mesta Veľký Meder bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny
ustanovený osobitným zákonom2.
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2. Odmena podľa odseku 1 tohto článku sa vypláca pravidelne mesačne.
3. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu predsedu komisie MsZ alebo je poslancom povereným
vykonávaním občianskych obradov, patrí pri kumulácií uvedených funkcií odmena
uvedená v odseku 1 iba jeden krát.
4. Odmena nepatrí poslancom, ktorí vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny.
Čl. 6
Odmena člena komisie Mestského zastupiteľstva – neposlanca
1. Členovi komisie mestského zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom mestského
zastupiteľstva, patrí odmena vo výške 24,00 Eur za každú účasť na zasadnutí komisie
mestského zastupiteľstva, vyplatená polročne.
2. Odmena podľa odseku 1 tohto článku môže byť v kalendárnom roku poskytnutá v celkovej
výške ½ mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny3.
3. V prípade, že by členovi komisie mestského zastupiteľstva – neposlancovi prislúchal za
účasť na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva odmena podľa odseku 1 tohto článku,
ktorá by prekročila výšku podľa odseku 2 tohto článku, odmena vyplatená nebude.
Čl. 6a
Odmena predsedu redakčnej rady mestských novín
1. Predsedovi redakčnej rady patrí odmena vo výške 15 % mesačného platu primátora mesta
Veľký Meder bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny ustanovený osobitným
zákonom2.
2. Odmena podľa odseku 1 tohto článku sa vypláca pravidelne mesačne.
Čl. 6b
Odmena člena redakčnej rady mestských novín
1. Členovi redakčnej rady, zástupcovi šéfredaktora patrí odmena vo výške 10 % mesačného
platu primátora mesta Veľký Meder bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny
ustanovený osobitným zákonom2.
2. Členovi redakčnej rady, zástupcovi verejnosti patrí odmena vo výške 5 % mesačného platu
primátora mesta Veľký Meder bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny ustanovený
osobitným zákonom2.
3. Odmena podľa odseku 1. a 2. tohto článku sa vypláca pravidelne mesačne.
Čl. 7
Úhrada výdavkov poslancov poverených vykonávaním občianskych obradov
1. Poslancom povereným vykonávaním občianskych obradov sa uhrádza paušál vo výške
21,00 Eur/akcia na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku, ktoré im
vznikajú z dôvodu výkonu sobáša a iných občianskych obradov4.
2. Úhrada výdavkov poslancov v zmysle ods. 1 tohto ustanovenia sa nezahŕňa do odmien
vyplácaných v zmysle Čl. 5 týchto Zásad.
3. Úhrada výdavkov sa vypláca štvrťročne na účet poslancov poverených vykonávaním
občianskych obradov. Za vypracovanie podkladov pre výplatu paušálu je zodpovedná
matrikárka mesta a prekladá návrh na vyplatenie paušálu v zmysle zásad na schválenie
primátorovi mesta.
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Čl. 8
Odmeňovanie osôb vykonávajúcich občianske obrady a slávnosti okrem poslancov
1. Odmena za 1 akciu činí 30,00 Eur.
3. Za vypracovanie podkladov pre výplatu odmien pre účinkujúcich na občianskych obradoch
a slávnostiach je zodpovedná matrikárka mesta a prekladá návrh na vyplatenie paušálu
v zmysle zásad na schválenie primátorovi mesta.
Čl. 9
Odmena za vedenie kroniky
1. Odmena za spracovanie kroniky
2. Odmena lektora a prekladateľa kroniky
3. Odmena zapisovateľa kroniky

10,00 Eur/strana
7,00 Eur/strana
3,50 Eur/strana

Čl. 10
Odmena pre konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným založených mestom
1. Poslanec, ktorý je zvolený na výkon funkcie konateľa spločnosti s ručením obmedzeným
založených mestom patrí odmena za výkon funkcie konateľa od spločnosti, v ktorej je
konateľom odo dňa nástupu do funkcie. Výšku odmeny určuje primátor mesta.
Čl. 11
Záverečné ustanovenia
1. Zrušujú sa Zásady odmeňovania primátora mesta, hlavného kontrolóra, zástupcu
primátora, poslancov mestského zastupiteľstva, predsedov a členov komisií MZ a osôb
vykonávajúcich občianske obrady v Meste Veľký Meder schválené uznesením č. 1MsZ/2015 zo dňa 26.01.2015.
2. Tieto Zásady odmeňovania primátora mesta, hlavného kontrolóra, zástupcu primátora,
poslancov mestského zastupiteľstva, predsedov a členov komisií MZ a osôb
vykonávajúcich občianske obrady v Meste Veľký Meder boli schválené uznesením
mestského zastupiteľstva č. 6-MsZ/2018 dňa 27. júna 2018 a nadobúdajú účinnosť dňom
1. júla 2018.

Gergő Holényi
primátor mesta Veľký Meder

