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Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupitel'stva == mesta Prešov a členov - neposlaneov komisií Mestského IVydanie:cs 

zastupitel'stva mesta Prešov 
Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 6. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

dňa: 27.04.2015 číslo: •••..•/2015 

k návrhu Zásad odmeňovania poslaneov Mestského zastupitel'stva mesta Prešova 
členov - neposlaneov komisii Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 

sehval'uje 

Zäsady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a členov - neposlancov 
komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 
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Mestská rada v Prešove 111 

Mesto Prešov I 

UZNESENIE 

zo 4. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 13.4.2015 číslo: 4512015 

k návrhu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupitel'stva mesta Prešov a členov 

neposlaneov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

Mestská rada v Prešove 

po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov 

schváliť návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a členov 

neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov s pripomienkami. 

Ing. Andrea Turčanová, v. r. 
, 5. 04. 2015 
 primátorka mesta 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka Ing. Richard Drutarovský, v. r. 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPR v. r. 
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r· oo: Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupitel'stva 
mesta Prešov a členov - neposlancov komisii Mestského IVydanie:~ 

zastupiteľstva mesta Prdov 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Odmeňovanie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a iných členov 
jednotlivých orgánov, ktoré boli zriadené Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov v súlade 
s platným Štatútom mesta Prešov sa v súčasnosti riadi Zásadami odmeňovania poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Prešove a členov Mestskej rady v Prešove, komisií Mestského 
zastupitel'stva v Prešove a výborov v mestských častiach v Prešove, ktoré boli schválené 
uznesením č. 135/2008 dňa 30.1.2008 v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením č. 339/2009 
dňa 25.2.2009, Dodatku č. 2 schváleného uznesením č. 426/2009 dňa 24.9.2009, Dodatku Č. 3 
schváleného uznesením č. 570/2010 dňa 28.7.2010 a Dodatku č. 4 schváleného uznesením 
Č. 294/2012 dňa 21.11.2012 (ďalej len "zásady odmeňovania"). 

Súčasné zásady odmeňovania je potrebné upraviť tak, aby legislatívno-technicky boli 
v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
V úvode sa upravuje odkaz na aktuálne paragrafové znenie zákona SNR Č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Predložený návrh vychádza z doteraz plamých zásad odmeňovania v zneni neskorších 
dodatkov. Návrh obsahuje aktuálnu výšku odmien, ktoré sa poskytujú za účasť na zasadnutiach 
jednotlivých orgánov. 

Doplnila sa výška odmeny pre sekretára komisie MsZ, ktorý je poslancom MsZ 
(v súčasnosti sa to týka len sekretára Komisie MsZ na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov). 

Čiastočne sa sprísnili podmienky na vyplatenie krátenej odmeny v prípade neúčasti 
poslanca alebo člena na zasadnutiach orgánu, z neúčasti ktorých sa ospravedlňuje, a to pokial' íde 
o dôvody a skrátenie lehoty na tri pracovné dni, ktorá je stanovená na doručenie písomného 
ospravedlnenia. 

Množné číslo v znení "zástupcom primátora" sa nahradilo jednotným číslom "zástupcovi 
primátora" a bližšie sa upravuje plat zástupcu primátora. 

Uznesením mestského zastupiteľstva sú niektorí poslanci na konkrétne funkčné obdobie 
poverení na výkon funkcie sobášiaceho, ktorý vykonáva funkciu sobášiaceho v súlade so 
zákonom o rodine a rečníka ako účinkujúceho na ostatných občianskych obradoch a slávnostiach. 
V súčasnosti je odmeňovanie poslancov, ktorí vykonávajú funkciu poslanca-sobášiaceho rečníka 
upravené Smernicou primátora mesta Prešov SP-37 Odmeňovanie účinkujúcich na občianskych 
obradoch a slávnostiach v meste Prešov. 

Ked'že poslanec má osobitný status oproti ostatným účinkujúcim na občianskych 

obradoch a slávnostiach a v spojení s § 2S ods. 9 zákona o obecnom zriadení navrhujeme, aby 
odmeňovanie poslancov za výkon funkcie sobášiaceho a rečníka bol upravený v zásadách 
odmeňovania. 

Zapracoval sa aj inštitút vzdania sa nároku na odmenu. 
Vzhľadom na uvedené a z dôvodu zabezpečenia prehľadnosti jednotlivých ustanovení 

zásad odmeňovania predkladáme materiál v danom znení. 

Strana III 
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Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupitel'stva 
mesta Prešov a členov - neposlancov komisií Mestského Strana 

Mesto Prešov zastupiteľstva mesta Prdov 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov v súlade s § II ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 9 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto Zásady 
odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a členov - neposlancov komisií 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov (ďalej len "zásady odmeňovania"): 

Článok I 
Predmet a rozsah úpravy 

l. 	 Tieto zásady odmeňovania upravujú odmeňovanie: 
a) poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov (ďalej len "poslanec mestského 

zastupiteľstva"), 

b) poslancov - členov Mestskej rady v Prešove (ďalej len "člen mestskej rady") 
c) poslancov - predsedov, sekretárov a členov stálych komisií Mestského zastupiteľstva 

mesta Prešov (ďalej len "predseda, sekretár a člen komisie MsZ"), 
d) predsedov, sekretárov a členov výborov v mestských častiach mesta Prešov (ďalej len 

"predseda, sekretár a člen výboru"), 
e) členov stálych komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov - neposlancov (ďalej len 

"člen komisie - neposlanec"), 
2. 	 Tieto zásady odmeňovania upravujú odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí 

sú poverení Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov za sobášiacich pri uzavretí manželstva 
pred Matričným úradom mesta Prešov. 

3. 	 Tieto zásady odmeňovania určujú rozsah platu poslanca, ktorý je na výkon funkcie zástupcu 
primátora mesta dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania. 

Článok II 
Poslanec mestského zastupiteľstva 

l. 	 Za prácu a činnosť v súlade so Štatútom mesta Prešov patri poslancovi mestského 
zastupiteľstva, ktorý sa zúčastnil zasadnutia mestského zastupiteľstva, odmena vo výške 
164,58 € za každé zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

2. 	Pod každým zasadnutím mestského zastupiteľstva sa rozumie aj zasadnutie, ktoré trvá viac 
dní z dôvodu jeho prípadného prerušenia, po prerokovaní celého jeho programu. 

3. 	Odmena poslancovi mestského zastupiteľstva sa nepriznáva za účasť na: 
a) slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, 
b) ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ak poslanec už nie je zvolený za jeho 

poslanca pre nové funkčné obdobie. 

Článok III 

Člen mestskej rady 


l. 	Za prácu a činnosť v súlade so Štatútom mesta Prešov patrí členovi mestskej rady, ktorý sa 
zúčastnil zasadnutia mestskej rady, odmena vo výške 164,58 € za každé zasadnutie 
mestskej rady. Odmena členovi mestskej rady sa nepriznáva za účasť na slávnostnom 
zasadnutí mestskej rady. 
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2. 	 Pod každým zasadnutím mestskej rady sa rozumie aj zasadnutie, ktoré trvá viac dni 
z dôvodu jeho prípadného prerušenia, po prerokovaní celého jeho programu. 

Článok IV 

Člen komisie mestského zastupitel'stva 


l. za prácu a činnosť v súlade so Štatútom mesta Prešov patrí členovi komisie MsZ, ktorý sa 
zúčastnil zasadnutia komisie MsZ, odmena najviac za jedno zasadnutie komisie MsZ 
v príslušnom kalendárnom mesiaci podl'a nasledujúceho odstupňovania: 
a) predsedovi komisie MsZ vo výške 132,99 €, 
b) sekretárovi komisie MsZ - poslancovi MsZ vo výške 117,51 €, 
c) členovi komisie MsZ - poslancovi MsZ vo výške 102,06 €, 
d) členovi komisie MsZ neposlancovi vo výške 55,95 € • 

2. 	V odôvodnených prípadoch, ak si to vyžaduje neodkladnosť, náročnosť a rozsah 

prerokovávaných materiálov v súlade s náplňou práce komisie MsZ patrí predsedovi, 

sekretárovi a členovi komisie MsZ odmena aj za účasť na ďalšom mimoriadnom zasadnutí 

komisie MsZ v kalendárnom mesiaci nad rámec podľa čl. IV ods. 1 týchto zásad 

odmeňovania, maximálne však osenmásťkrát ročne vrátane mimoriadnych zasadnutí. 

Dôvody mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ sa uvedú v zápisnici z mimoriadneho 

zasadnutia komisie MsZ. 


3. Poslancovi mestského zastupitel'stva, ktorý je členom viacerých komisii MsZ sa na účely 
nároku na odmenu člena komisie MsZ posudzuje každé členstvo, príp. výkon funkcie 
v komisii MsZ samostatne a za každé členstvo, príp. výkon funkcie v komisii MsZ mu patrí 
odmena člena komisie MsZ. 

4. 	Pod jedným zasadnutím komisie MsZ sa rozumie aj zasadnutie, ktoré trvá viac dní z dôvodu 
jeho prípadného prerušenia, po prerokovaní celého jeho programu. 

Článok V 

Člen výboru v mestskej časti 


1. 	 Za prácu a činnosť v súlade so Štatútom mesta Prešov patrí členovi výboru v mestskej časti, 

ktorý sa zúčastnil zasadnutia výboru v mestskej časti odmena za jedno zasadnutie výboru 

v mestskej časti v príslušnom kalendárnom mesiaci podľa nasledujúceho odstupňovania: 


a) predsedovi výboru v mestskej časti vo výške 109,95 €, 

b) sekretárovi výboru v mestskej časti vo výške 94,17 €, 

c) členovi výboru v mestskej časti vo výške 78,35 €. 


2. 	 Pod jedným zasadnutím výboru v mestskej časti sa rozumie aj zasadnutie, ktoré trvá viac dní 

z dôvodu jeho prípadného prerušenia, po prerokovaní celého jeho programu. 
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Článok VI 

Účinkovanie na občianskych obradoch a slávnostiach 


1. 	 Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý bol poverený uznesením MsZ za sobášiaceho, 
patrí za výkon funkcie sobášiaceho odmena vo výške 9 eur za účinkovanie na každom 
občianskom obrade uzavretia manželstva. 

2. 	 Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý bol poverený uznesením MsZ za sobášiaceho, 
patrí za výkon funkcie rečníka odmena vo výške 9 eur za účinkovanie na každom 
občianskom obrade a slávnosti. 

3. 	 V prípade, ak sa občiansky obrad alebo slávnosť neuskutoční z dôvodu neprítomnosti 
ohlásených účastníkov, ale poslanec mestského zastupiteľstva sa dostaví, patrí mu odmena 
vo výške 50 % zo sumy uvedenej v ods. l a 2 tohto článku. 

4. 	 Poslancovi mestského zastupiteľstva okrem odmeny podľa ods. 1, 2 a 3 tohto článku patrí 
aj ročný paušálny príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu 
zovňajšku, ktoré vzniknú z dôvodu účinkovania na občianskych obradoch a slávnostiach 
podľa počtu občianskych obradov a slávností v období od 1.12. do 30.11. príslušného 
hospodárskeho roka, II to: 
a) 1-9 občianskych obradovaslávností 83 eur, 
b) 10-19 občianskych obradov a slávností 165 eur, 
c) 20-29 občianskych obradov a slávnosti 248 eur, 
d) 30 a viac občianskych obradovaslávností 330 eur. 

Článok VII 

Plat zástupcu primátora 


I. 	 Zástupcovi primátora patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní plat do výšky 
75 % platu určeného primátorovi mesta v závislosti od rozsahu úloh, ktorými je poverený. 
Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

2. 	 Ak zástupcu primátora zastupovaním poveril primátor mesta, plat určuje primátor mesta; ak 
ho zvo1ílo mestské zastupiteľstvo, plat určuje podľa ods. I tohto článku mestské 
zastupiteľstvo. 

3. 	 Zástupcovi primátora nepatrí odmena podľa týchto zásad odmeňovania. 

Článok VIII 
Výplata odmeny 

l. 	Odmena podľa článku II až článku V je splatná pozadu za mesačné obdobie a vypláca sa 
v najbližšom výplatnom termíne po uplynutí mesačného obdobia, za ktoré sa poskytuje. 
Odmena podľa článku VI sa vypláca raz za štvrťrok. 

2. 	Ročný paušálny príspevok podľa článku VI sa vypláca raz ročne, a to vo výplatnom termíne 
v mesiaci december príslušného kalendárneho roka. 
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3. 	Odmena a ročný paušálny príspevok podľa týchto zásad sa vyplácajú na účet poslanca, resp. 
na účet člena komisie - neposlanca. 

Článok IX 
Spoločné ustanovenia 

1. 	Odmena za účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisie mestského 
zastupiteľstva a výboru v mestskej časti (ďalej len "orgán") patrí len ak je zasadnutie 
spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

2. Pri písomnom ospravedlnení neúčasti poslanca mestského zastupiteľstva na zasadnutí orgánu 
zo zdravotných dôvodov, z dôvodu poverenia a plnenia úloh určených mestským 
zastupiteľstvom, primátorom mesta alebo z iných vážnych dôvodov uznaných primátorom 
mesta sa priznáva odmena vo výške 50 %. Písomné ospravedlnenie sa doručuje primátorovi 
mesta, resp. predsedovi komisie MsZ alebo výboru v mestskej časti najneskôr do začatia 
zasadnutia príslušného orgánu, z neúčasti ktorého sa člen tohto orgánu ospravedlňuje. 

3. 	Pri neočakávaných prekážkach je možné neúčasť ospravedlniť aj telefonicky primátorovi 
mesta, resp. predsedovi komisie MsZ alebo výboru v mestskej časti, a to najneskôr do začatia 
zasadnutia príslušného orgánu, z neúčasti ktorého sa člen tohto orgánu ospravedlňuje. 
Predsedovi komisie MsZ alebo výboru v mestskej časti je možné ospravedlniť neúčasť aj 
iným spôsobom prostrednictvom sekretára alebo iného člena orgánu, z neúčasti ktorého sa 
člen tohto orgánu ospravedlňuje. Člen orgánu, ktorý ospravedlňuje svoju neúčasť je v týchto 
prípadoch povinný doručiť písomné osptavedlnenie príslušnému organizačnému útvaru MsÚ 
najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa uskutočnilo zasadnutie orgánu, 
z neúčasti ktorého sa člen tohto orgánu ospravedlňuje. Po doručení písomného 
ospravedlnenia po tomto stanovenom termíne sa odmena nepriznáva. V prípade zdravotných 
dôvodov poslanca, poslanec k písomnému ospravedlneniu priloži aj kópiu lekárskeho 
dokladu preukazujúceho zdravotný dôvod, pre ktorý sa poslanec nemôže zúčastniť 
príslušného zasadnutia orgánu. 

4. Predseda 	 komisie MsZ v súčinnosti so sekretárom komisie MsZ a predseda výboru 
v mestskej časti v súčinnosti so sekretárom výboru v mestskej časti zodpovedajú za riadne 
spracovanie zápisnice zo zasadnutia komisie MsZ, resp. výboru v mestskej časti a prezenčnej 
listiny a za ich doručenie príslušnému organizačnému útvaru MsÚ najneskôr do 7 
kalendárnych dní od uskutočnenia zasadnutia. 

5. 	Zamestnancovi mesta, ktorý vykonáva funkciu sekretára komisie MsZ alebo sekretára 
výboru v mestskej časti odmena podľa týchto zásad nepatrí. 

6. Podmienkou na vyplatenie odmeny je doručenie všetkých potrebných podkladov uvedených 
v ods. 2, 3 a 4 tohto článku príslušnému organizačnému útvaru MsÚ v stanovených 
termínoch. 
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7. 	V prípade, ak zamestnávateľ poslanca z dôvodu jeho účasti na zasadnutí MsZ, mestskej rady, 
komisií MsZ a výborov v mestských častiach požiada mesto o refundáciu za vyplatenú 
náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, resp. ak poslanec, ktorý nie je v pracovnom alebo 
obdobnom pomere požiada mesto o náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle príslušných 
ustanovení týchto zásad odmeňovania bude krátená vo výške vyplatenej náhrady. V prípade, 
že náhrada presahuje výšku odmeny, odmena nebude vyplatená vôbec. 

8. 	Poslanec mestského zastupiteľstva a člen-neposlanec komisií MsZ má právo písomne sa 
vzdať svojho nároku na odmenu podľa týchto zásad. Písomne vzdanie sa doručí príslušnému 
organizačnému útvaru MsÚ. 

9. 	Podľa týchto zásad odmeňovania sa priznáva odmena aj členom-neposlancom komisií MsZ. 

Článok X 
Záverečné ustanovenia 

l. Výška odmien podľa týchto zásad odmeňovania sa bude upravovať vždy k l. júlu 
príslušného kalendárneho roka podľa zaokrúhleného percentuálneho nárastu alebo poklesu 
priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci 
kalendárny rok a 71lokrúhľovať na 50 centov nahor. 

2. 	Dňom účinnosti týchto zásad odmeňovania sa rušia Zásady odmeňovania poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Prešove a členov Mestskej rady v Prešove, komisií Mestského 
zastupiteľstva v Prešove a výborov v mestských častiach v Prešove zo dňa 1.2.2008 v znení 
Dodatku č. I schváleného uznesením č. 33912009 dňa 25.2.2009, v znení Dodatku č. 2 
schváleného uznesením č. 426/2009 dňa 24.9.2009, v znení Dodatku Č. 3 schváleného 
uznesením č. 570/2010 dňa 28.7.20010 a v znení Dodatku č. 4 schváleného uznesením 
Č. 294/2012 dňa 21.11.2012. 

3. Tieto 	 zásady odmeňovania schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov uznesením 
Č... ./2015 dňa .............. .. 

4. 	Zásady odmeňovania nadobúdajú účinnosť 1. mája 2015. 

V Prešove dňa 

Ing. Andrea Turčanová 
prímátorka mesta Prešov 
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