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Článok 1 

Úvodné ustanovenia  

 

1) Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom 

(ďalej „zásady“) upravujú odmeňovanie:  

a) poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „MsZ“), 

b) zástupcov primátora mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „mesto“), 

c) členov komisií MsZ, ktorí nie sú poslancami,  

d) členov výborov mestských častí mesta (ďalej len „VMČ“), ktorí nie sú poslancami,  

e) tajomníkov stálych a dočasných komisií MsZ, 

f) zapisovateľky MsZ a mestskej rady (ďalej len „MsR“), 

 

2) Platové pomery primátora mesta upravuje osobitný zákon
1
. 

Článok 2  

Odmena poslanca  

 

1) Poslancovi patrí za jeden mesiac výkonu poslaneckej práce odmena vo výške 80% z 1/12 

mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny
2
. Odmena 

sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nahor. Táto odmena nepatrí poslancovi uvedenému 

v článku 3, ods. 2) týchto zásad. 

2) Odmena podľa ods. 1) tohto článku patrí poslancovi aj za kalendárny mesiac, v ktorom zložil 

sľub poslanca mestského zastupiteľstva, aj za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k zániku 

jeho poslaneckého mandátu. Ak je výkon funkcie v týchto prípadoch kratší ako jeden mesiac, 

patrí poslancovi alikvotná časť odmeny. 

3) Ak sa poslanec ospravedlní z rokovania MsZ, alebo MsR, stálej komisie MsZ alebo 

zasadnutia VMČ, odmena podľa ods. 1) a ods. 2) tohto článku sa v príslušnom mesiaci zníži 

jednorazovo o 30%.  

4) V prípade neospravedlnenej neúčasti poslanca na zasadnutí MsZ, MsR, stálej komisie MsZ 

alebo zasadnutia VMČ poslanec nemá nárok na mesačnú odmenu podľa odseku 1) a ods. 2) 

tohto článku, t. z., že za príslušný mesiac sa poslancovi odmena nevyplatí. Ak sa poslanec 

nemôže zúčastniť na zasadnutí MsZ, MsR, komisie MsZ alebo VMČ pre chorobu alebo z 

iného závažného dôvodu, je povinný najneskôr do začiatku rokovania ospravedlniť svoju 

neúčasť, inak sa jeho neúčasť považuje za neospravedlnenú. Poslanec svoju neúčasť na 

zasadnutiach ospravedlňuje vždy vopred, takto: na zasadnutiach MsZ a MsR zapisovateľke, 

na zasadnutiach komisií tajomníkovi komisie, alebo predsedovi komisie a na zasadnutiach 

VMČ jej predsedovi. A to len písomne, prípadne e-mailom. Vo výnimočných prípadoch 

telefonicky, prípadne SMS správou a tieto doloží písomne do troch pracovných dní odo dňa 

zasadania príslušného orgánu. Za závažné dôvody sa považujú najmä dôležité osobné 

prekážky v zmysle § 141 Zákonníka práce a neodkladné pracovné povinnosti poslanca 

v zamestnaní.  
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 Zákon č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov 
2
 §4 ods.1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov 



 
 

5) Odmeny poslancov podľa ods. 1) sa vyplácajú na osobný bankový účet takto: v mesiaci apríl 

za obdobie január až marec, v mesiaci júl za obdobie apríl až jún, v mesiaci október za 

obdobie júl až september a v mesiaci december za obdobie október až december príslušného 

roka. Podkladom na vyplatenie odmeny sú výplatné listiny spracované podľa prezenčných 

listín zo zasadnutí jednotlivých orgánov, ktoré spracováva: 

a) za komisie tajomník komisie a za VMČ jeho predseda, ktorý pripraví podklad podľa 

prílohy č.1 a odovzdá ho zástupcovi primátora do troch pracovných dní mesiaca, 

v ktorom sa odmena vypláca (ďalej len „mesiac“). 

b) za MsR a MsZ zapisovateľka, ktorá pripraví podklad podľa prílohy č.2 a odovzdá ho 

zástupcovi primátora do troch pracovných dní mesiaca. 

6) Zástupca primátora odovzdá skontrolovaný a schválený podklad pre odmeny (príloha č.2) na 

mzdovú učtáreň do piatich pracovných dní mesiaca. 

 

Článok 3  

Plat zástupcu primátora mesta  

 

1) Platové pomery poslanca, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora a je dlhodobo 

uvoľnený na výkon funkcie zástupcu primátora mesta, upravuje osobitný zákon
3
.  

2) Platové pomery poslanca, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora a nie je dlhodobo 

uvoľnený na výkon funkcie zástupcu primátora, upravuje osobitný zákon
 3

 . 

Článok 4  

Odmeňovanie poslancov –  

členov MsR, predsedov a členov komisií MsZ, predsedov a členov VMČ 

 

1) Odmena poslanca za činnosť člena MsR, predsedu komisie, predsedu VMČ, člena komisie, 

ktorý je poslancom, a člena VMČ, ktorý je poslancom, je zahrnutá v odmene podľa článku 2 

ods. 1) týchto zásad.  

2) Ak nie je zasadnutie MsZ, MsR, komisie MsZ alebo VMČ uznášaniaschopné, odmena 

stanovená v článku 2 ods. 1) sa prítomným poslancom nekráti.  

Článok 5  

Odmeňovanie členov komisií mestského zastupiteľstva – odborníkov a členov VMČ  

z radov občanov  

 

1) Členom komisií mestského zastupiteľstva – odborníkom z radov občanov a členom VMČ z 

radov občanov mesto poskytuje za výkon funkcie odmenu vo výške 25,- eur za účasť na 

každom zasadnutí. Podkladom na poskytnutie odmeny sú prezenčné listiny zo zasadnutí 

komisie alebo VMČ. 

2) Pri neúčasti na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva a VMČ sa odmena podľa ods.1) 

neprizná. Ak nie je komisia mestského zastupiteľstva alebo VMČ uznášaniaschopná, odmena 
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sa prítomným členom komisií mestského zastupiteľstva – odborníkom a členom VMČ z 

radov občanov priznáva.  

7) Odmeny členov komisií MsZ a VMČ, ktorí nie sú poslancami, sa vyplácajú polročne, a to v 

mesiacoch júl a december príslušného roka. Odmeny sa vyplácajú na osobný bankový účet. 

Podkladom na vyplatenie odmeny sú výplatné listiny spracované podľa prezenčných listín zo 

zasadnutí jednotlivých orgánov, ktoré spracováva tajomník komisie a za VMČ jeho predseda, 

ktorý pripraví podklad podľa prílohy č.1 a odovzdá ho zástupcovi primátora do troch 

pracovných dní mesiaca. 

8) Zástupca primátora odovzdá skontrolovaný a schválený podklad pre odmeny (príloha č.2) na 

mzdovú učtáreň do piatich pracovných dní príslušného mesiaca. 

 

Článok 6  

Odmeňovanie tajomníkov komisií a zapisovateľky MsZ a MsR  

 

1) Tajomníkovi komisie MsZ patrí za celoročnú prácu odmena vo výške 200,- eur.   

2) Tajomníkovi komisie, ktorý funkciu tajomníka nevykonáva celý kalendárny rok, patrí 

odmena v alikvotnej časti sumy podľa ods. 1) prepočítanej na mesiace výkonu funkcie 

tajomníka. 

3) Zapisovateľke MsZ a MsR patrí za celoročnú prácu odmena vo výške 600,- eur.    

4) Ak zapisovateľka MsZ a MsR nevykonáva prácu zapisovateľky počas celého roka, patrí jej 

odmena vo výške násobku 1/12 sumy uvedenej v ods. 3 a počtu mesiacov výkonu práce 

zapisovateľky. 

5) Odmeny podľa tohto článku sa vyplácajú vo výplatnom termíne v mesiaci december 

príslušného roka. 

Článok 7  

Spoločné ustanovenia  

 

1) Celková odmena poslanca podľa týchto zásad nesmie za obdobie jedného kalendárneho roka 

prekročiť sumu mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia podľa príslušnej platovej 

skupiny
4
. Ak mandát poslanca netrvá celý kalendárny rok, bude alikvotne prepočítaný aj 

maximálny zákonný strop pre určenie maximálnej výšky odmeny poslanca (t. z. suma 

mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny). V prípade 

dosiahnutia tejto maximálnej sumy odmeny poslanca počas kalendárneho roka poslancovi v 

období do skončenia kalendárneho roka nevzniká nárok na vyplatenie akýchkoľvek ďalších 

odmien podľa týchto zásad.  

2) Celková odmena vyplatená členovi komisie, ktorý nie je poslancom, alebo členovi výboru 

mestskej časti, ktorý nie je poslancom, nesmie prekročiť v kalendárnom roku jednu polovicu 

mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny
4
. Ak funkcia 

člena komisie, ktorý nie je poslancom, alebo člena výboru mestskej časti, ktorý nie je 
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 Zákon č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov 



 
 

poslancom, netrvá celý kalendárny rok, bude alikvotne prepočítaný aj maximálny zákonný 

strop pre určenie výšky odmeny člena komisie alebo VMČ (t. z. ½ sumy mesačného platu 

primátora mesta bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny). V prípade dosiahnutia tejto 

maximálnej sumy odmeny počas kalendárneho roka členovi komisie, ktorý nie je poslancom, 

alebo členovi výboru mestskej časti, ktorý nie je poslancom, v období do skončenia 

kalendárneho roka nevzniká nárok na vyplatenie akýchkoľvek ďalších odmien.  

Článok 8  

Vzdanie sa odmeny  

 

1) Odmena alebo jej časť nepatrí poslancom, ktorí písomne vyhlásia, že svoj mandát budú 

vykonávať bez nároku na odmenu alebo jej časti.  

2) Písomné vyhlásenia poslancov o vzdaní sa nároku na odmenu alebo jej časti doručené mestu 

pred nadobudnutím účinnosti týchto zásad sa považujú za platné.  

3) Ustanovenia ods. 1) a ods. 2) tohto článku sa primerane vzťahujú aj na členov komisií 

mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, a členov VMČ, ktorí nie sú poslancami.  

Článok 9  

Prechodné ustanovenia pre rok 2019  

 

1) Výška odmeny za mesiace január až jún 2019, sa riadi zásadami odmeňovania schválenými 

mestským zastupiteľstvom uznesením č. 371/2010-MsZ dňa 14.9.2010 a bude vyplatená 

v mesiaci júl 2019. 

2) Odmeny vyplatené podľa ods. 1) tohto článku sa započítavajú do sumy maximálnej možnej 

odmeny podľa čl. 7 týchto zásad.  

Článok 10  

Záverečné ustanovenia  

 

1) Dňom účinnosti týchto zásad odmeňovania sa zrušujú zásady odmeňovania schválené 

mestským zastupiteľstvom mesta dňa 14.9.2010 uznesením MsZ č. 371/2010-MsZ. 

2) Zásady odmeňovania boli schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Nové Mesto nad 

Váhom dňa 30.4.2019  uznesením č. 65/2019-MsZ a nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2019.  

 

 

 

 

Ing. Jozef Trstenský 

    primátor mesta 

  


