Mestské zastupiteľstvo v Komárne na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 15 ods. 4 a § 25 ods.
7, 8 cit. zákona vydáva tieto

ZÁSADY ODMEŇOVANIA
POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
A ČLENOV KOMISIÍ MsZ – NEPOSLANCOV
Článok I.
Úvodné ustanovenia
(1) Tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne a členov
komisií MsZ – neposlancov (ďalej len „Zásady“) upravujú najmä:
a) odmeňovanie poslancov MsZ
b) odmeňovanie členov komisií, ktorí nie sú poslancami.
(2) Platové pomery primátora mesta upravuje osobitný zákon. 1)
(3) Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora patrí plat alebo odmena
v súlade s osobitným predpisom.2)
(4) Poslanec mestského zastupiteľstva je oprávnený vzdať sa nároku na odmenu určenú
v zmysle týchto Zásad. Vzdanie sa odmeny musí byť písomné s vlastnoručným
podpisom a doručené kancelárii primátora Mesta Komárno. Poslanec stráca nárok na
odmenu dňom doručenia vzdania sa tohto nároku.
(5) Člen komisie pri MsZ, ktorý nie je poslancom, je oprávnený vzdať sa odmeny
v zmysle týchto Zásad. Vzdanie sa odmeny musí byť písomné s vlastnoručným
podpisom a doručené prostredníctvom predsedu príslušnej komisie kancelárii
primátora Mesta Komárno. Nárok na odmenu za výkon funkcie člena komisie pri MsZ
(neposlanca) sa stráca dňom doručenia vzdania sa tohto nároku.
(6) Poslancovi patrí aj náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom
funkcie vznikli podľa osobitných predpisov. 3)
Článok II.
Odmeňovanie poslancov
(1) Poslancovi mestského zastupiteľstva patrí za výkon poslaneckej funkcie mesačne
odmena vo výške 1/12 mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej
platovej skupiny v zmysle osobitného zákona. 1)
(2) Poslancovi mestského zastupiteľstva nad rámec odmeny uvedenej v ods.1 tohto čl.
Zásad patrí ďalšia odmena nasledovne:
a) členstvo v mestskej rade vo výške 80,-€ mesačne,
b) predsedovi stálej komisie pri MsZ vo výške 80,-€ mesačne,
c) podpredsedovi stálej komisie pri MsZ vo výške 30,-€ mesačne,
d) sobášiacemu alebo za vystúpenie na občianskych obradoch vo výške 40,-€ za
každý obrad,
e) členstvo v dočasnej (ad hoc) komisii pri MsZ vo výške 20,-€ za každú
obchodnú verejnú súťaž na základe prezenčnej listiny. Odmena nepatrí, ak do
obchodnej verejnej súťaže sa neprihlásil žiadny záujemca.
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(3) Odmena uvedená v ods. 2 písm. a), b) tohto článku Zásad nepatrí zástupcom
primátora.
Článok III.
Odmeňovanie členov komisií - neposlancov
(1) Členovi stálej komisie mestského zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom, patrí
odmena za účasť na zasadnutí príslušnej komisie vo výške 30,-€ za každé
zasadnutie.
(2) Podmienkou priznania odmeny je účasť na celom zasadnutí vrátane hlasovania.
(3) Nárok na odmenu sa preukazuje prezenčnou listinou zo zasadnutia stálych komisií
potvrdenou predsedom príslušnej komisie, ktoré zapisovateľ komisie doručí do 5
pracovných dní po konaní zasadnutia komisie na oddelenie zodpovedné za
spracovanie miezd.
(4) V prípade, ak člen stálej komisie, ktorý nie je poslancom, je súčasne aj
podpredsedom príslušnej komisie, patrí mu za túto funkciu odmena vo výške 30,-€
mesačne.
(5) Odmeny v zmysle tohto článku Zásad sa vyplácajú polročne pozadu.
(6) Ročné odmeny členov stálych komisií – neposlancov nesmú presiahnuť jednu
polovicu mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 4)
Článok IV.
Spoločné ustanovenia
(1) Odmena v zmysle čl. II. ods. 1 Zásad sa vypláca mesačne a je splatná do 10. dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(2) Odmeny uvedené v čl. II. ods. 2 písm. a), b), c) Zásad sa vyplácajú polročne a sú
splatné do 10. dňa prvého mesiaca nasledujúceho polroka.
(3) Odmena uvedená v čl. II. ods. 2 písm. d) Zásad sa vypláca mesačne na základe
výkazu o počte obradov za uplynulý mesiac a je splatná do 10. dňa mesiaca
nasledujúceho po odovzdaní príslušného zoznamu.
(4) Odmena uvedená v čl. II. ods. 2 písm. e) Zásad sa vypláca mesačne pozadu so
splatnosťou do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po odovzdaní prezenčnej listiny
z obchodnej verejnej súťaže.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
(1) Tieto Zásady boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Komárne uznesením
č. 93/2019 zo dňa 31.1.2019.
(2) Týmito Zásadami sa zrušujú Zásady odmeňovania
zastupiteľstva v Komárne zo dňa 18. októbra 2018.

poslancov

(3) Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01. februára 2019.
Komárno dňa 01.02.2019

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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