ZÁSADY ODMEŇOVANIA
POSLANCOV MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V SEČOVCIACH
SEČOVCE

SEČOVCE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA
POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V SEČOVCIACH

Schválilo Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. ................/2018
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ČASŤ PRVÁ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Sečovciach (ďalej len „zásady“) v
nadväznosti na § 15 ods. 4 a § 25 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov upravujú výšku a pravidlá poskytovania odmeny poslancom Mestského zastupiteľstva v
Sečovciach, členom komisií mestského zastupiteľstva – neposlancom, tajomníkom komisií
mestského zastupiteľstva a odmeňovanie zástupcu primátora.

ČASŤ DRUHÁ
ODMENA
Čl. 2
Odmena poslanca Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
1. Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Sečovciach (ďalej len „poslanec mestského
zastupiteľstva“) patrí odmena za účasť na rokovaní MsZ vo výške 70 €, predsedovi komisie
ktorým je poslanec vo výške 80 €. Poslancovi na rokovaní odbornej komisie patrí odmena za
účasť vo výške 60€ , predsedovi odbornej komisie , ktorým je poslanec odmena vo výške 70 €.
Výška odmeny poslanca môže byť ročne max. vo výške mesačného platu primátora mesta
Sečovce (ďalej len „primátor“) bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny , t.j. bez
započítania prípadného zvýšenia platu primátora podľa § 4 ods. 2 druhej vety zákona č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov ako aj bez ohľadu na skutočnosť, ak primátor je zároveň poslancom
Národnej rady Slovenskej republiky a počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej
republiky mu patrí plat najviac v sume minimálnej mzdy.
2. Odmena podľa odseku 1 tohto článku sa vypláca kvartálne podľa evidencie účasti vždy za
uplynulý štvrťrok.
Čl. 3
Odmena člena komisie mestského zastupiteľstva – neposlanca
1. Členovi komisie mestského zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom mestského zastupiteľstva a
ani tajomníkom komisie, patrí odmena vo výške 30,-€ za každú účasť na zasadnutí komisie
mestského zastupiteľstva.
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2. Odmena podľa odseku 1 tohto článku môže byť v kalendárnom roku poskytnutá v celkovej
výške 1/2 mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
3. V prípade, že by členovi komisie mestského zastupiteľstva – neposlancovi prislúchala 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.
4. Členstvo v komisii začína prvým dňom zasadnutia komisie. Členstvo v komisii sa končí
volebným obdobím, dňom doručenia vzdania sa členstva v komisii , odvolaním člena komisie
MsZ.
ČASŤ TRETIA
ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA
Čl. 4

1.Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora a nie je dlhodobo uvoľnený zo
zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora, patrí odmena určená primátorom mesta
podľa rozsahu činností určených v písomnom poverení primátora na výkon zástupcu
primátora mesta.
2. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu
primátora patrí plat vo výške od 10 % do 60 % platu určeného primátorovi. Plat sa
zaokrúhľuje na celé € nahor. Jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva
zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu.
3. Poslanec podľa ods. 2 tohto článku sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho
fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a mesto sa
považuje za zamestnávateľa. Na sociálne a zdravotné poistenie poslanca podľa ods. 1 a 2
tohto článku sa vzťahujú osobitné predpisy.
4. Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora po zániku mandátu primátora pred
uplynutím funkčného obdobia, patrí plat v zmysle zákona č. 253/ 1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov.
5. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora mesta patria okrem odmeny podľa
bodu 1 tohto článku alebo platu určeného podľa bodu 2 tohto článku aj odmena poslanca
podľa čl. 2 týchto zásad.
6. Prvýkrát patrí poslancovi odmena podľa bodu 1 tohto článku alebo plat podľa bodu 2 tohto
článku v alikvotnej výške za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k začatiu výkonu funkcie
a alikvotná časť mu patrí aj za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k zániku výkonu funkcie,
a to prepočítanej na kalendárne dni výkonu funkcie.
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ČASŤ ŠTVRTÁ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 5
Spoločné ustanovenia
1. V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti je poslanec mestského zastupiteľstva ako aj člen
komisie mestského zastupiteľstva - neposlanec povinný doručiť mestskému úradu doklad o
dočasnej pracovnej neschopnosti v prípade, že dočasná pracovná neschopnosť trvá celý
kalendárny mesiac a v tom čase je zasadnutie odbornej komisie alebo zasadnutie mestského
zastupiteľstva.
2.. V prípade, že mesto na požiadanie uhradí zamestnávateľovi poslanca mestského zastupiteľstva
náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, resp. poskytne poslancovi
mestského zastupiteľstva, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere, náhradu ušlého
zárobku, zníži sa poslancovi mestského zastupiteľstva odmena podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad o
výšku poskytnutej náhrady. V prípade, že náhrada presahuje výšku odmeny podľa čl. 2 ods. 1
týchto zásad, odmena podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad odmena bude krátená o výšku náhrady,
ktorá presiahla výšku odmeny podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad.
3. V prípade že poslanec oznámi a deklaruje , že svoj mandát bude vykonávať bez nároku na
odmenu, vtedy odmena poslancovi nepatrí a v takom prípade sa takýto poslanec bude posudzovať
ako osoba ktorá nemá právne postavenie zamestnanca na účely posúdenia vzniku povinného
sociálneho poistenia.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Sečovciach schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Sečovciach svojím uznesením č. _______ dňa 4.12.2018
2. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Sečovciach nadobúdajú účinnosť
dňom 4.12.2018.
3. Dňom účinnosti sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v
Sečovciach schválené uznesením č. 7/2011 zo dňa 23.05.2011.

V Sečovciach dňa 4.12.2018
MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta
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