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Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach na základe § 11 ods. 4, písm. k), zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tieto

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Bojniciach
I.
Úvodné ustanovenia
1. Účelom zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v
Bojniciach ( ďalej len poslanec a MsZ), členov mestskej rady ( ďalej len MsR),
predsedov, tajomníkov, členov komisii MsZ a poradcov pri zohľadnení úloh a časovej
náročnosti výkonu funkcie.
2. Zástupcovi primátora a poslancom, ktorí sú na výkon verejnej funkcie dlhodobo
uvoľnení z doterajšieho zamestnania poskytne mesto primeranú odmenu, ktorá sa
posudzuje ako plat a vypláca ju mesto zo svojho rozpočtu. Výšku odmeny schvaľuje
MsZ na návrh primátora mesta.
3. Zástupca primátora sa posudzuje, pokiaľ ide o pracovnoprávne nároky, nároky zo
zdravotného poistenia a nároky zo sociálneho zabezpečenia, ako zamestnanec mesta.
4. Zástupcovi primátora, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa§ 25 ods. 7 zákona o
obecnom zriadení, sa poskytuje pravidelná mesačná odmena vo výške schválenej
uznesením MsZ. Okrem toho zástupca primátora ako poslanec má nárok aj na odmenu
podľa Článku II. Tieto odmeny možno však poskytnúť najviac v súčte v kalendárnom
roku, vo výške jedného mesačného platu primátora bez navýšenia podľa príslušnej
platovej skupiny
5. Poslancom mestského zastupiteľstva, krátkodobo uvoľneným pre výkon verejnej
funkcie organizáciami, v ktorých sú v pracovnom pomere, poskytujú organizácie
náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku. Mesto uhradí organizácii, ak táto o to
vopred požiadala, vyplatenú náhradu mzdy zo svojho rozpočtu.
6. Za činnosť vykonávanú pri mimoriadnych udalostiach, pri ktorých dochádza k
ohrozeniu života, zdravia alebo majetku a pri odstraňovaní ich následkov, môžu byť
poslancom poskytnuté mimoriadne odmeny. O ich poskytnutí a výške rozhoduje MsZ.
7. Súčasťou Zásad odmeňovania poslancov MsZ je aj odmeňovanie ďalších občanov neposlancov, ktorí sú zvolení do komisií MsZ.
8. O otázkach, ktoré neupravujú tieto zásady odmeňovania, ako aj o ďalších otázkach
týkajúcich sa odmeňovania, rozhoduje mestské zastupiteľstvo podľa zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
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II.
Odmeňovanie poslancov
1.

Výšku odmien pre poslancov MsZ a ďalších občanov určuje a schvaľuje MsZ v
hodinovej sadzbe za určitý výkon funkcie.

2.

Odmena za výkon poslaneckej funkcie za účasť poslancov na zasadnutiach MsZ,
MsR, komisií MsZ a poslaneckého obvodu sa vypláca mesačne podľa účasti
poslancov na zasadnutiach.

3.

Termín výplaty odmien je raz za tri mesiace vo výplatnom termíne mestského
úradu. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca.
III.
Krátenie odmeny

1.

Za ospravedlnenú aj neospravedlnenú neúčasť poslanca na zasadnutí MsZ, MsR,
komisie MsZ a poslaneckého obvodu sa odmena nepriznáva.

2.

Odmena sa priznáva za každú ukončenú hodinu rokovania na zasadnutí MsZ,
MsR, komisie MsZ a poslaneckého obvodu.

3.

Maximálny čas trvania rokovania na zasadnutí MsZ, MsR, komisie MsZ a
poslaneckého obvodu za ktoré bude priznaná odmena:
 rokovanie MsZ

6 hodín

 rokovanie MsR

4 hodiny

 rokovanie komisie MsZ

2 hodiny

 rokovanie poslaneckého obvodu

2 hodiny

4. Do času rokovania MsZ, MsR, komisie MsZ a poslaneckého obvodu sa nezapočítava
obedná prestávka, alebo prestávka v rokovaní dlhšia ako 20 minút.
5. Prerušenie a následné pokračovanie rokovania MsZ, MsR, komisie MsZ a
poslaneckého obvodu sa považuje zajedno rokovanie a pri odmeňovaní sa postupuje v
zmysle odseku 3. tohto článku.
6. Odmena za účasť na rokovaní orgánov mesta nepatrí poslancom, neposlancom členom komisií, tajomníkom komisií a poradcom, ktorí písomne vyhlásili, že svoj
mandát v orgánoch mesta budú vykonávať bez odmeny.
7. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť
výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom
roku jeden mesačný plat primátora bez navýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
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IV.
Sadzby odmien
1. Poslanec za účasť na rokovaní MsZ

6,64 €/hod.

2. Poslanec za účasť na rokovaní MsR

6,64 €/hod.

3. Poslanec za účasť na rokovaní komisie MsZ

6,64 €/hod.

4. Poslanec za účasť na rokovaní poslaneckého obvodu

6,64 €/hod.

5. Neposlanec - člen komisie MsZ, tajomník komisie a poradca za účasť na celom
rokovaní MsZ
3,32 €/hod.
6. Neposlanec - člen komisie MsZ, tajomník komisie a poradca za účasť na rokovaní
komisie MsZ
3,32 €/hod.
7. Predseda komisie MsZ za prípravu rokovania komisie

16,66 €/ štvrťrok

8. Tajomník komisie za predkladanie materiálov a vypracovanie zápisov z rokovania
komisie
10,00 €/ štvrťrok

Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania nadobudli účinnosť dňom 01.05.2018 schválením uznesenia
MsZ č. 79/2018.
2. Uznesením MsZ. č. 79/2018 sa rušia zásady odmeňovania schválené dňa 01.07.2010
uznesením MsZ č. 139/2010.

V Bojniciach 25.04.2018

PhDr. František Tám
primátor mesta Bojnice
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