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Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch (ďalej len „MsZ“) na základe § 11 ods. 4 

písm. k), § 15 ods. 4 a § 25 ods. 8 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“) 

schvaľuje tieto 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, členov 

komisií Mestského zastupiteľstva v Krompachoch a ich zapisovateľov 

(ďalej len „ Zásady odmeňovania“). 
 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Tieto Zásady odmeňovania upravujú: 

a) odmeňovanie poslanca MsZ (ďalej len „poslanec“),  

b) odmeňovanie člena komisie MsZ, ktorý je súčasne poslancom MsZ, 

c) odmeňovanie člena komisie MsZ, ktorý súčasne nie je poslancom MsZ, (ďalej len 

„člen komisie – neposlanec“), 

d) odmeňovanie zapisovateľa MsZ a zapisovateľa stálych komisií MsZ, 

e) odmeňovanie poslanca povereného vykonávaním obradu uzavretia manželstva. 

 

Čl. 2 

Odmeňovanie poslanca 

(1) Poslancovi patrí:  

a) Základná mesačná odmena za výkon poslaneckej práce vo výške 100,- Eur  (ďalej 

len „základná odmena poslanca“), 

b) Odmena za každú preukázanú účasť na zasadaní MsZ (ďalej len „odmena poslanca“) 

vo výške 50,- Eur. 

(2) Základná odmena poslanca podľa Čl. 2 ods. 1 písm. a) týchto Zásad odmeňovania sa 

kráti o 50% za ten kalendárny mesiac, v ktorom zasadalo MsZ a poslanec sa nezúčastnil 

na ktoromkoľvek z rokovaní MsZ v danom kalendárnom mesiaci; v prípade, ak sa 

poslanec nezúčastní na dvoch a viac po sebe nasledujúcich zasadaniach MsZ (v rámci 

harmonogramu MsZ), základná odmena za tie kalendárne mesiace, v ktorých sa 

na zasadaní MsZ nezúčastnil, mu nepatrí.  

(3) Odmena poslanca podľa Čl. 2 ods. 1 písm. b) týchto Zásad odmeňovania sa kráti o 60% 

ak sa poslanec zúčastnil na menej ako 80% hlasovaní podľa programu daného zasadania 

MsZ.  

(4) Konkrétnemu poslancovi možno za kvalitný výkon jeho funkcie, za aktívnu prácu 

v komisiách, pri aktívnej osobnej účasti na príprave materiálov do MsZ, návrhov 

všeobecne záväzných nariadení, vnútorných smerníc Mesta alebo iných dokumentov 

Mesta, raz za daný kalendárny rok, za podmienky kladného hospodárskeho výsledku 

Mesta a pri súčasnom dodržaní zákonného limitu celkových odmien poslancov v danom 



 

 

 MESTO KROMPACHY 

Strana 2 z 4 Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, členov komisií Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch  a ich zapisovateľov 

 

   

kalendárnom roku podľa osobitného predpisu1, priznať mimoriadnu jednorazovú 

odmenu maximálne do výšky 20 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve Slovenskej republiky vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. O priznaní 

takejto mimoriadnej odmeny poslancovi rozhoduje MsZ na návrh primátora, alebo 

niektorého z poslancov. 

 

Čl. 3 

Odmeňovanie predsedu, podpredsedu a členov komisií MsZ 

(1) Predsedovi komisie MsZ, ktorý je súčasne poslancom MsZ, patrí mesačná odmena 

za účasť na zasadaní komisie MsZ vo výške 15,- Eur maximálne raz v  príslušnom 

kalendárnom  mesiaci.   

(2) Podpredsedovi komisie MsZ, ktorý je súčasne poslancom MsZ, patrí odmena za účasť 

na zasadaní komisie MsZ vo výške 13,- Eur maximálne raz v príslušnom 

kalendárnom  mesiaci.  

(3) Členovi komisie MsZ, ktorý nie je súčasne poslancom MsZ, patrí odmena za účasť 

na zasadaní komisie vo výške 12,- Eur maximálne raz v príslušnom kalendárnom  

mesiaci.  

(4) V prípade neúčasti na ktoromkoľvek zasadaní komisie MsZ v danom kalendárnom 

mesiaci bez ohľadu na dôvod neúčasti, nárok na odmenu podľa ods. 1, 2 alebo 3 

za daný kalendárny mesiac nevzniká; nárok na mesačnú odmenu za účasť na zasadaní 

komisie MsZ nevzniká predsedovi, podpredsedovi a členom komisie ani v tom prípade, 

ak sa zasadanie neuskutočnilo alebo ak komisia MsZ nebola uznášania schopná. 

 

Čl. 4 

Odmeňovanie zapisovateľa MsZ a zapisovateľa komisie MsZ 

(1) Zapisovateľovi MsZ, určeného primátorom mesta zo zamestnancov Mesta Krompachy, 

patrí odmena vo výške 20,- Eur za každú účasť na uznášaniaschopnom zasadnutí MsZ. 

(2) Zapisovateľovi komisie MsZ, určeného primátorom mesta zo zamestnancov Mesta 

Krompachy, patrí odmena vo výške 15,- Eur za každú účasť na zasadnutí príslušnej 

uznášaniaschopnej komisie MsZ. 

 

Čl. 5 

Odmeňovanie poslanca povereného vykonávaním uzavretia manželstva 

Odmeňovanie poslanca povereného vykonávaním obradu uzavretia manželstva upravuje 

Štatút Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve Krompachy. 

                                                 
1 § 25 ods. 8 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 
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Čl. 6 

Spoločné ustanovenia 

(1) Celková výška poskytnutých odmien poslanca MsZ v kalendárnom roku nemôže byť 

vyššia, než je výška jedeného mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej 

platovej skupiny.2,3 Poslancovi, ktorý je poverený vykonávaním obradu uzavretia 

manželstva, patrí nad rámec odmeny podľa prvej vety ďalšia odmena určená podľa Čl. 5  

týchto Zásad odmeňovania. 

(2) Celková výška poskytnutých odmien členovi komisie MsZ – neposlancovi nemôže byť 

vyššia, než je výška jednej polovice mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa 

príslušnej platovej skupiny. 4 

(3) Podklady na zúčtovanie odmien  podľa Čl. 2, Čl. 3 a Čl.4 sú: 

a) kópia prezenčnej listiny zo zasadania MsZ overená zapisovateľom MsZ,  

b) doklad o percentuálnej účasti na hlasovaní poslancov na zasadaní MsZ,  

c) kópia prezenčnej listiny zo zasadania komisie MsZ overená predsedom komisie.  

(4) Podklady na zúčtovanie odmien podľa predchádzajúceho odseku predložia príslušní 

zapisovatelia do troch pracovných dní po uskutočnení zasadania na oddelenie 

zodpovedné za spracovanie miezd. 

(5) Odmeny podľa Čl. 2, Čl. 3 a Čl. 4 sa spracovávajú štvrťročne pozadu a vyplácajú sa 

v najbližšom výplatnom termíne organizácie po uplynutí kalendárneho štvrťroka, 

bezhotovostne na osobný účet oprávneného v peňažnom ústave. 

(6) Jednotlivé odmeny podľa týchto Zásad odmeňovania sa zaokrúhľujú na celé euro nahor.  

(7) Právo na odmenu podľa týchto Zásad odmeňovania, alebo jej časť, zaniká tomu, kto 

na základe svojho písomného datovaného a podpísaného prejavu vôle doručeného 

mestu vyhlási, že svoju funkciu bude vykonávať bez nároku na odmenu podľa týchto 

Zásad odmeňovania. 

(8) V prípade vzniku alebo zániku mandátu poslanca MsZ v priebehu kalendárneho 

mesiaca sa odmena, plat alebo náhrada, poskytovaná podľa týchto Zásad odmeňovania, 

poskytne úmerne k počtu dní trvania mandátu poslanca v kalendárnom mesiaci. 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

(1) Tieto Zásady odmeňovania schválilo MsZ  uznesením  č. 11/F.2  zo dňa  21. augusta 

2019. 

(2) Dňom účinnosti týchto Zásad odmeňovania sa ruší: 

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

neskorších predpisov. 
3 § 25 ods. 8 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 
4 § 15 ods. 4 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 
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a) Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a členov komisií 

Mesta Krompachy, schválené uznesením MsZ č. 22/C.13 zo dňa 7. decembra 2016. 

b) Poriadok odmeňovania v územnej samospráve Mesta Krompachy, schválený 

uznesením MsZ č.15/C3 dňa 26.8.2008. 

(3) Tieto Zásady odmeňovania nadobúdajú účinnosť dňom 1. 10. 2019. 

 

V Krompachoch, dňa  30. 08. 2019 

 

 

Ing. Iveta Rušinová v. r. 

           primátorka mesta 


