ZÁSADY
ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE

Mestské zastupiteľstvo v Komárne, na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva
v Komárne
§1
Úvodné ustanovenia
(1)

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva
odmeňovanie:
a) poslancov mestského zastupiteľstva,
b) zástupcov primátora,
c) členov mestskej rady,
d) predsedov a členov komisií a poradných orgánov v Komárne
(ďalej len „poslanec“).

v Komárne

upravujú

(2)

Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť
výkonu funkcie podľa týchto zásad odmeňovania poslancov.

(3)

1
Platové pomery primátora mesta upravuje osobitný zákon .

§2
Poslanci
(1)

Poslancom patrí mesačná odmena vo výške 253 eur.

(2)

Poslancovi, ktorý vystupuje na občianskych obradoch slávnostného zápisu detí a ako
sobášiaci na obradoch uzavretia manželstva2 a na obradoch jubilejného sobáša (ďalej len
„sobášiaci“), patrí odmena vo výške 8,30 eur za obrad.
§3
Zástupcovia primátora

(1) Zástupcom primátora patrí mesačná odmena vo výške 1 494 eur.
(2) Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo plne uvoľnený zo
zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od
mesta3 vo výške podľa § 3 ods. 1 týchto zásad.
§4
Členovia rady a predsedovia komisií
(1) Členom rady patrí polročne odmena vo výške 498 eur, okrem zástupcov primátora,
odmeňovanie ktorých upravuje § 3 týchto zásad.
(2) Predsedom komisií patrí polročne odmena vo výške 432 eur.
(3) Podpredsedom komisií patrí polročne odmena vo výške 200 eur.
1 zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov
2 § 4 ods. 1 zákona číslo 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3 § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.

§5
Členovia komisií a poradných orgánov
Členom komisií a iných poradných orgánov mestského zastupiteľstva, okrem poslancov
možno poskytnúť odmenu na základe návrhu predsedu komisie v priemere vo výške 200 eur
polročne.
§6
Spoločné ustanovenia
(1) Mesačná odmena, resp. plat podľa § 2 ods. 1, § 3 ods. 1 a 2 týchto zásad je splatná do 10.
dňa nasledujúceho mesiaca.
(2) Polročná odmena podľa § 4 týchto zásad je splatná do 10. dňa prvého mesiaca
nasledujúceho polroka.
(3) Polročná odmena podľa § 5 týchto zásad sa vypláca na základe návrhu predsedu komisie a
je splatná do 10. dňa nasledujúceho mesiaca od predloženia návrhu predsedu komisie.
(4) Odmena sobášiaceho podľa § 2 ods.2 týchto zásad sa vypláca na základe sobášiacim
odovzdaného výkazu o počte obradov za uplynulý mesiac a je splatná do 10. dňa
nasledujúceho mesiaca po odovzdaní tohto výkazu.
§7
Záverečné ustanovenia
(1) Zásady odmeňovania boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Komárne dňa 16.
septembra 2010.
(2) Zrušuje sa Poriadok odmeňovania volených orgánov mesta Komárno a mestského
zastupiteľstva v Komárne zo dňa 25. januára 2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.
decembra 2008.
(3) Zásady odmeňovania nadobúdajú účinnosť dňom 17. septembra 2010.

Komárno 16. septembra 2010

MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta

