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ZÁSADY  ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE  

 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne  na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR 

číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto 

 

 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva  

v Komárne 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne upravujú 

odmeňovanie: 

(2)  

a) poslancov mestského zastupiteľstva, 

b) členov komisií mestského zastupiteľstva v Komárne, ktorí nie sú poslancami, 

c) zástupcu/ov primátora 

 

(3) Mesto Komárno poskytuje tieto odmeny vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu 

funkcie podľa týchto zásad odmeňovania poslancov.  

 

(4) Platové pomery primátora mesta upravuje osobitný zákon
1
. 

 

(4)  Poslanec mestského zastupiteľstva je oprávnený vzdať sa odmeny v zmysle týchto         

zásad. Vzdanie sa odmeny  je potrebné uskutočniť písomne s vlastnoručným podpisom         

dátumu a s doručením na sekretariát primátora Mesta Komárno. Poslanec stráca nárok       

na odmenu za výkon funkcie poslanca dňom doručenia vzdania sa tohto nároku. 

 

(5)  Člen komisie mestského zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom je oprávnený vzdať sa        

odmeny v zmysle týchto zásad. Vzdanie sa odmeny je potrebné uskutočniť písomne        

s vlastnoručným podpisom uvedením dátumu a s doručením prostredníctvom predsedu        

komisie  na mestský úrad. Nárok  na odmenu za výkon funkcie člena komisie mestského        

zastupiteľstva stráca  dňom  doručenia vzdania sa tohto nároku. 

 

(6)   Poslancovi patrí okrem odmeny aj náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti   

s výkonom funkcie poslanca vznikli podľa osobitných predpisov platných pre   

zamestnancov v pracovnom pomere, t.j. podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných    

náhradách v platnom znení. 

 

(7)   Pokiaľ bola zo strany zamestnávateľa poskytnutá poslancom alebo členom komisií, ktorí 

nie sú poslancami náhrada mzdy alebo inej odmeny v súvislosti s výkonom poslaneckej        

funkcie, má zamestnávateľ nárok na jej refundáciu od obce. 

 

 

§ 2 

Odmeňovanie poslancov 

 

(1) Poslancovi mestského zastupiteľstva patrí paušálna odmena: 

                                                           
1 zákon č. 253/1994 Z .z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov 
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a) ako poslancovi mestského zastupiteľstva            82,70 %  mesačne, 

b) členovi mestskej rady                               6,53 %  mesačne, 

c) predsedovi stálej komisie mestského zastupiteľstva              6,53 %  mesačne, 

d) sobášiacemu alebo za vystúpenie na občianskych obradoch     3,92 %  za obrad, 

e) členovi dočasnej (ad hoc) komisie mestského zastupiteľstva     4,35 %  za jednu akciu, 

 

z 1/12 mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny  

ustanovený osobitným zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových         

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení. 

 

(2) Pri určovaní výšky odmeny poslanca podľa bodu 1 d) a e) tohto článku sa vychádza 

z prezenčných listín, ako aj iných podkladov dokumentujúcich konkrétnu činnosť poslanca 

v súvislosti s plnením jeho funkcie. 

 

(3) Odmeny poslancom  uvedené v bode 1 a), d), e) tohto článku sa vyplácajú mesačne, 

odmeny uvedené v bode 1 b),  c), sa vyplácajú polročne. 

 

(4) Súčet všetkých odmien poslanca mestského zastupiteľstva nesmie v kalendárnom roku 

presiahnuť sumu jedného mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej  

platovej skupiny ustanovený osobitným zákonom č.253/1994 Z. z. o právnom postavení  

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení. 

 

(5) Poslancovi v období od  01.04.2018 do 31.12.2018 možno poskytnúť odmenu najviac vo 

výške alikvótnej časti jedného mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej    

platovej skupiny. Na odmeny poskytnuté poslancom v období od 01.01.2018 do 

31.03.2018 sa ustanovenie maximálnej výšky odmien poslancom podľa novely zákona 

účinnej od 01. apríla 2018 nevzťahuje. 

 

 

§ 3 

Odmeňovanie členov komisií mestského zastupiteľstva ktorí nie sú poslancami 

 

(1) Odmena členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec nesmie   

v kalendárnom roku presiahnuť polovicu mesačného  platu primátora mesta  v danom         

kalendárnom roku bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Pre rok 2018 platí,         

že súčet všetkých odmien členovi komisie mestského zastupiteľstva, ktorý nie je         

poslanec od 01. apríla 2018 do 31.12.2018 nesmie presiahnuť polovicu mesačného        

platu primátora mesta v kalendárnom roku 2018 bez zvýšenia podľa príslušnej         

platovej skupiny. 

 

(2)   Členovi komisie mestského  zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec patrí odmena za účasť na 

zasadnutí komisie mesačne vo výške 30,5 % z jednej polovice 1/12 -ny mesačného platu 

primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny ustanovený osobitným          

zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí         

a primátorov miest v platnom znení za splnenia podmienky účasti na celom zasadnutí         

komisie vrátane  hlasovania. 

 

(3)    Člen komisie mestského zastupiteľstva je povinný preukazovať nárok na odmenu  tak, že 

svojim podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia 

konkrétneho orgánu, potvrdí svoju účasť na uvedených zasadnutiach. 
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§ 4 

Odmeňovanie zástupcu/zástupcov primátora 

 

(1)   Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo plne uvoľnený zo       

zamestnania, patrí od mesta mesačne  plat vo výške 52,60% z mesačného platu      

primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny ustanovený osobitným       

zákonom  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  a platových  pomeroch starostov obcí       

 a primátorov  miest v platnom znení. 

 

(2)   Ak funkciu zástupcu primátora vykonáva poverený poslanec, ktorý je dlhodobo uvoľnený  

zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora na čiastočný úväzok, patrí mu za       

vykonávanie úloh zástupcu primátora plat v pomernej časti platu podľa ods. 1, 

zodpovedajúcej rozsahu – úväzku vykonávanej funkcie.  

 

(3)  Poslanec podľa ods. 1 a 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 v plnom rozsahu, patrí rovnaký plat, ako plat primátor, ktorý 

sa vypočítava podľa ustanovení zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

 

 

§ 5  

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Komárne boli schválené 

Mestským zastupiteľstvom v Komárne dňa 18. októbra 2018. 

 

(2) Týmto sa zrušujú Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne 

zo dňa 16. septembra 2010. 

 

(3) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Mestským zastupiteľstvom 

v Komárne.  

 

 

Komárno, 18. októbra 2018 

 

 

 

 

 

    Ing. László Stubendek 

primátor mesta 


