
 

 

 

 

Interná smernica č.8/2017  
 

Z á s a d y 
odmeňovania  poslancov a členov komisií  

Mestského zastupiteľstva Stará Turá 

 
     Mestské zastupiteľstvo  Stará Turá schvaľuje  IS č. 8/2017 - Zásady odmeňovania 

poslancov MsZ a členov komisií MsZ v súlade s  §  11 ods. 4 písm. k), § 25 ods. 5 a 6, 8 

zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so 

Štatútom mesta Stará Turá. Tieto zásady sú základnou vnútornou právnou normou mesta 

Stará Turá, ktoré upravujú odmeňovanie zástupcu primátora, poslancov a členov  komisií 

Mestského zastupiteľstva Stará Turá. 

 

1. Odmeny poslancov MsZ,  predsedov a členov komisií MsZ 

 

1.1 Poslancom mestského zastupiteľstva (MsZ),  predsedom a členom komisií MsZ   patria za 

výkon funkcií nasledovné odmeny: 

 

1.1.1.  poslanec MsZ za každé zasadnutie                                              20 EUR 

1.1.2.  predseda komisie MsZ za každé zasadnutie                                15 EUR 

1.1.3.  člen komisie MsZ   za každé zasadnutie                                      10 EUR 

 

1.1.4. Primátorka mesta môže navrhnúť poslancom, predsedom a členom komisií MsZ 

mimoriadnu odmenu vzhľadom na ich aktivitu, účasť na zasadnutiach orgánov mestského 

zastupiteľstva, rozsah ich činností na základe prijatých uznesení/ napr. účasť na výberových 

konaniach, poslaneckých prieskumoch/ a počet predkladaných návrhov, maximálne do výšky 

5-násobku odmeny za výkon práce  podľa ods. 1.1.1.-1.1.3. v súlade so schváleným 

rozpočtom. Návrh odmeny musí byť písomne odôvodnený.  

 

1.2  Tieto odmeny sa vzťahujú aj na zástupcu/zástupkyňu primátora. 

 

1.2.1. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora mesta dlhodobo uvoľnený zo 

zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní  primeraný plat od mesta, 

výšku ktorého schvaľuje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta. 

1.2.2. Ak zanikne mandát primátora mesta pred uplynutím funkčného obdobia (§13a ods.1 

písm. c) až i) ), plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca primátora. V takomto prípade 

mu patrí   rovnaký plat, ako plat primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu 

novozvoleného primátora. 

 

1.3  Poslanec mestského zastupiteľstva, predseda a člen komisie  môže vykonávať práva a  

povinnosti zo svojej funkcie bez nároku na odmenu  na základe písomného prehlásenia 

o vzdaní sa odmeny doručeného na Mestský úrad  Stará Turá. 

 

2. Spoločné ustanovenia 

2.1. Odmena za výkon funkcií uvedených v odseku 1.1 sa vypláca 2-krát v roku,  a to do  

14. 7.  a  14. 12.  bezhotovostne na účet. 
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2.2. Za neúčasť na zasadnutí MsZ a komisií MsZ nárok na odmenu nevzniká. Tajomníkovi 

komisie MsZ nárok na odmenu za výkon funkcie nevzniká rovnako ako členovi komisie -

zamestnancovi mesta. 

 

2.3. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje. 

 

2.4. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie 

poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnanca v pracovnom pomere. 

 

2.5 V zmysle zák. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme činnosť člena komisie 

MsZ sa nevykonáva v pracovnoprávnom vzťahu.  

 
3. Záverečné ustanovenia 

 

3.1. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva Stará Turá, 

jeho zmeny a doplnky schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

 

3.2.  Rušia sa Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva 

Stará Turá schválené uznesením  MsZ Stará Turá č. 25-XXII/2016 zo dňa 15. 12. 2016. 

 

3.3.  Tieto  zásady  schválilo  Mestské  zastupiteľstvo  Stará  Turá  dňa 14. 12. 2017 

uznesením  č.        -XXXIII/2017. 

 

3.4. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva Stará Turá  

 nadobúdajú účinnosť dňom 1.1. 2018. 

 

 

V Starej Turej, dňa  27. 11. 2017 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Anna Halinárová 

                                                                                                  primátorka mesta 
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