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Dôvodová správa
Súčasné Zásady odmeňovania členov volených orgánov sú účinné od 01.01.2013. A teda už
vyše 6 rokov nedošlo k valorizácii odmien poslancov i neposlancov pôsobiacich v komisiách,
Mestskej rade (MsR) a Mestskom zastupiteľstve (MsZ). Vzhľadom na uvedenú skutočnosť,
ako aj na iniciatívu skupiny poslancov MsZ za niektoré politické strany, a aj vzhľadom na
fakt, že zasadnutia jednotlivých komisií, MsR, i samotného MsZ trvajú niekoľko hodín,
navrhujeme nasledujúce zvýšenie odmien členov volených orgánov (viď tabuľka 1).
Tabuľka 1
Priemerná mzda za rok 2018 v sume 1 013 €
účasť na hlasovaní pôvodná úroveň v € navrhovaná úroveň v € % z ɸ mes. mzdy v SR
MsZ

61 - 100 %

80

140

13,82

31 - 60 %

50

88

8,69

0 - 30 %

10

17

1,68

pôvodná úroveň v €
komisie

MsR

navrhovaná úroveň v € % z ɸ mes. mzdy v SR

poslanec - predseda

15

40

3,95

poslanec - člen

10

30

2,96

neposlanec - člen

10

30

2,96

pôvodná úroveň v €
člen MsR

navrhovaná úroveň v € % z ɸ mes. mzdy v SR

15

3,95

40

Pokiaľ berieme do úvahy, že počas roka by sa uskutočnilo 5 rokovaní komisií, 5 rokovaní
Mestskej rady a 5 zasadnutí Mestského zastupiteľstva, rozdiel vo vyplácaných odmenách pri
súčasnej úrovni a navrhovanej úrovni odmien, pre jedného poslanca, by bol nasledujúci
(tabuľka 2):
Tabuľka 2
pôvodná úroveň v €
80

140

400

700

komisie - jednorazová odmena v €
člen
odmena za rok v €

10

30

50

150

jednorazová odmena v €

15

40

odmena za rok v €

75

200

525

1 050

MsZ

MsR

jednorazová odmena v €

navrhovaná úroveň v €

odmena za rok v €

Odmena za rok celkom

Uvedením navrhovanej úpravy odmien členov volených orgánov do praxe by došlo
k ročnému navýšeniu odmien pre všetkých poslancov i neposlancov približne o 13 000 €, čo
predstavuje 0,10% ročného rozpočtu bežných vlastných príjmov, resp. 0,05% z celkového
ročného rozpočtu mesta Trebišov.
Pre porovnanie uvádzame, že napr. v meste Vranov nad Topľou poslancom patrí ročná
odmena najviac vo výške mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia, tzn. 3 062,34 €
ročne, resp. 255,19 € mesačne (Zdroj: Zásady odmeňovania poslancov Mesta Vranov nad

Topľou). Podobná situácia je i v meste Humenné, kde poslancovi patrí za jeden mesiac
výkonu poslaneckej práce odmena vo výške 1/12 mesačného platu primátora bez zvýšenia,
tzn. 3 062,34 € ročne, resp. 255,19 € mesačne
(zdroj:
https://humenne.dnes24.sk/odmenovanie-humenskych-poslancov-kolko-budumesacne-zarabat-321440).
V meste Rožňava sú poslanci odmeňovaní taktiež paušálne sumou 50 €/mesiac bez ohľadu na
počet konaných zastupiteľstiev a na návrh primátora im môže byť udelená mimoriadna
koncoročná odmena (Zdroj:
http://www.roznava.sk/uploads/files/Poriadok%20odme%C5%88ovania%20MZ.pdf ).
Spracoval:
Ing. Peter Duč, zástupca primátora
V Trebišove 20.03.2019

MESTO TREBIŠOV
Zásady odmeňovania členov volených orgánov
účinné od 1. mája 2019

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 7 a 8 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na týchto zásadách
odmeňovania členov volených orgánov (ďalej len "zásady"):
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie
a) poslancov mestského zastupiteľstva (ďalej len "poslanci") za výkon poslaneckého mandátu, za
členstvo v mestskej rade, za predsedníctvo a členstvo v komisiách mestského zastupiteľstva
(ďalej len "komisie"), za výkon funkcie zástupcu primátora a za výkon funkcie sobášiaceho,
b) neposlancov z radov občanov (ďalej len "neposlanci") za členstvo v komisiách.
1.2. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií vo volených orgánoch sa vzájomne nevylučuje.
Odmena vyplatená podľa týchto zásad je pre jej príjemcu funkčným požitkom.
1.3. Nároku na odmenu podľa týchto zásad sa možno vzdať písomným vyhlásením člena volených
orgánov.
Článok 2
Odmeňovanie poslancov
2.1. Poslancovi za výkon poslaneckého mandátu, za členstvo v mestskej rade, za predsedníctvo
a členstvo v komisiách patrí odmena za účasť na zasadnutí voleného orgánu najmä vzhľadom na
úlohy a časovú náročnosť výkonu jeho funkcie.
2.2. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo plne uvoľnený zo
zamestnania, odmeny podľa tohto článku nepatria.
2.3 Poslancovi, ktorý nie je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo plne uvoľnený zo
zamestnania, odmeny podľa tohto článku patria.
2.4. Ak poslanec nie je prítomný na zasadnutí voleného orgánu z dôvodu pracovnej cesty v súvislosti s
výkonom poslaneckého mandátu, patrí mu odmena, ako keby bol prítomný na zasadnutí.
2.5. Poslancovi patrí za účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva odmena podľa jeho účasti na
hlasovaní takto:
a) 140 €, ak účasť na hlasovaní je 61 – 100 %,
b) 88 €, ak účasť na hlasovaní je 31 – 60 %,
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c) 17 €, ak účasť na hlasovaní je 0 – 30 %.
2.6. Poslancovi, ktorý je členom mestskej rady, patrí za účasť na jej zasadnutí odmena v sume 40 €.
2.7. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie, patrí za účasť na jej zasadnutí odmena v sume 40 €.
2.8. Poslancovi, ktorý je členom komisie, patrí za účasť na jej zasadnutí odmena v sume 30 €.
2.9. Poslancovi možno v kalendárnom roku poskytnúť odmenu, najviac vo výške jedného mesačného
platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny, ustanovenie ods. 2.3. tohto
článku tým nie je dotknuté.
2.10. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu sobášiaceho patrí odmena, nad rámec odmeny podľa ods.
2.9., v sume 15 € za jeden sobáš.
Článok 3
Odmeňovanie zástupcu primátora
3.1. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora,
patrí plat od mesta určený primátorom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac
vo výške 70 % mesačného platu primátora; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva
zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu. Poslanec podľa prvej vety sa považuje na
účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v
pracovnom pomere a mesto sa považuje za zamestnávateľa.
3.2. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora podľa § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o Obecnom zriadení a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa
vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená primátorom, najviac vo výške 70 %
mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Tým nie je dotknutá
odmena podľa článku 2 týchto zásad.
3.3. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa odseku 3.1. a 3.2. sa vzťahujú osobitné
predpisy. Plat určený podľa ods. 3.1 a odmenu určenú podľa ods.3.2. mesto zverejní na webovom
sídle mesta do 30 dní od ich určenia primátorom.
Článok 4
Odmeňovanie neposlancov
4.1. Neposlancovi, ktorý je členom komisie, patrí za účasť na jej zasadnutí odmena v sume 30 €.
4.2 Neposlancovi možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného
platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
Článok 5
Zúčtovanie odmien
5.1. Podkladom na zúčtovanie odmien sú prezenčné listiny zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
mestskej rady, komisií a výboru a výpisy z hlasovaní poslancov na zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Zapisovatelia resp. tajomníci predkladajú podklady do 2 dní od zasadnutia.
5.2. Poslancom sa odmeny spracovávajú mesačne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne mesta
poukázaním na bankový účet.
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5.3. Neposlancom sa odmeny spracovávajú polročne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne mesta
poukázaním na bankový účet.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
6.1. Zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove dňa 15.04.2019 uznesením č. .... /2019.
6.2. Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2019.
6.3. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania členov volených orgánov
schválené dňa 28. 11. 2012 uznesením č. 147/2012.

PhDr. Marek Čižmár,
primátor
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