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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.___/2020
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje:
1. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Materiál sa predkladá ako iniciatívny s cieľom aktualizovať znenie Zásad odmeňovania poslancov
Mestského zastupiteľstva v Žiline v nadväznosti na zmeny v príslušnej legislatíve a potrebu
kompenzácie nákladov súvisiacich s činnosťou poslancov mestského zastupiteľstva a odmien
v súvislosti s prácou členov komisií mestského zastupiteľstva a sekretárov komisií.
Podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
mestskému zastupiteľstvu je vyhradené „schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov“.
Novelou zákona o obecnom zriadení č. 5/2019 Z. z. došlo k niektorým zmenám v odmeňovaní
poslancov, ktoré je potrebné implementovať do zásad odmeňovania. Zmeny sa týkajú najmä zástupcov
primátora, pričom zákon rozlišuje zástupcu primátora dlhodobo uvoľneného zo zamestnania na výkon
funkcie a zástupcu primátora, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie.
Zástupcovi primátora, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie, patrí od mesta
plat určený primátorom mesta podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70%
celkového mesačného platu primátora mesta. Plat sa obligatórne zverejňuje na webovom sídle mesta.
Zástupcovi primátora, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie, patrí mesačná
odmena určená primátorom mesta podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie najviac vo výške
70% mesačného platu primátora, bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Plat sa obligatórne
zverejňuje na webovom sídle mesta.
Materiál mení zloženie poslaneckej odmeny, ktorá bude pozostávať z 80% z odmeny z titulu funkcie
poslanca a z 20% z titulu funkcie poslanca a zároveň člena komisie mestského zastupiteľstva. Materiál
zvyšuje odmenu pre členov komisií - neposlancov z 20,-€ na 30,-€ a rozširuje paušálne náhrady
výdavkov na cestovanie, mobilný telefón, ošatné, internetové pripojenie, tlač materiálov, vzdelávacie
aktivity, používanie vlastných informačných a komunikačných technológií a náhrady ďalších výdavkov
spojených s výkonom funkcie poslanca vo výške 60% z odmeny poslanca zaokrúhlené na jednotky eur
nadol. Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon
funkcie zástupcu primátora mesta paušálne náhrady výdavkov podľa týchto zásad odmeňovania
nepatria. Zavádza sa tiež možnosť vzdania sa odmeny a paušálnych náhrad výdavkov.
Novela zákona ďalej umožňuje vyplatenie odmeny poslancovi, ktorý vykonáva činnosť sobášiaceho pri
sobášnych obradoch a táto odmena sa nezahŕňa do ročného limitu odmien poslanca mestského
zastupiteľstva. Materiál navrhuje zaviesť odmenu pre poslanca mestského zastupiteľstva povereného
funkciou sobášiaceho za účasť na občianskych obradoch - uzavretí manželstva vo výške 20,-€ /obrad.
Náhrada zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku, ktoré vznikajú z dôvodu účinkovania na
občianskych obradoch zostáva zachovaná.
Materiál navrhuje zvýšiť odmenu pre členov komisií – neposlancov z 20€ na 30€ za jedno zasadnutie
komisie a z 15€ na 20€ pre sekretárov komisií mestského zastupiteľstva.

Materiál má odhadovaný dopad na rozpočet mesta:
1) Paušálne náhrady výdavkov vo výške cca. 84 690,-€/ročne (29 poslancov MZ x navýšenie
paušálnych náhrad výdavkov o cca. 180€ x 12 mesiacov + 35,20% odvody zamestnávateľa)
oproti aktuálnym nákladom.
2) Odmeny členom komisií mestského zastupiteľstva vo výške cca. 6002,-€/ročne (74 členov
komisií – neposlancov x 6 komisií ročne x navýšenie o 10€/komisia + 35,20% odvody
zamestnávateľa) oproti aktuálnym nákladom.
3) Odmeny za občianske obrady vo výške cca. 5976,-€/ročne (221 obradov v r. 2019 x 20€/obrad
+ 35,20% odvody zamestnávateľa) oproti aktuálnym nákladom.
4) Odmeny sekretárom komisií MZ vo výške cca. 650,-€/ročne oproti aktuálnym nákladom.
Materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej a majetkovej, ktorá k nemu neprijala platné uznesenie.
Tabuľka č. 1: Prehľad odmeňovania verejných funkcionárov v krajských mestách SR

Poslanci
(časť zo
Odmena
1.
2.
zákl. platu Poslanci poslanca
Primátor viceprimátor viceprimátor primátora) (v €)
za obrad

Nitra

4 662 €

2 798 €

Trenčín
Banská
Bystrica

5 405 €

Trnava

5 738 €

3 093 €

3 051 €

Prešov

4 878 €

3 415 €

Košice

5 316 €

3 500 €

2 927 € 90% z 1/12
300 €
n/a
n/a
2 800 €

Bratislava

6 048 €

4 234 €

4 234 €

Bude
doplnené

336 €

Žilina

3 586 €

1 506 €

1 506 €

1/12

299 €

3 784 €
n/a

2 511 €

1/12, 1/15

299 €

2 703 €

1/12

299 €

80% z 1/12

240 €

1/12

295 €

n/a

5 738 €

Príspevok
Člen
na
Paušálne Nefinančné
komisie ošatenie náhrady príspevky
Sekretár neposlanec
1-9(50€)
n/a
1019(100€)
2010 / 20€ 29(166€)
(15/25) 30+(266€)
60 €
n/a
n/a
n/a
cca. 40€
(4% z
priemernej
12
mzdy)
n/a
n/a
10
270€
30 €
n/a
n/a
10% z
priem.
mes. mzdy
v hosp.
10€/hod. 3,32/deň
ročne
n/a
n/a
15 €
0
115 €
41 €
n/a
n/a
n/a
Bude
doplnené
n/a
n/a
O výške
odmeny
rozhoduje
predseda
n/a
komisie
1-9(50€)
1019(100€)
2029(170€)
0 30+(260€)
15 € n/a
15 €
20 €

MATERIÁL
Mestské zastupiteľstvo v Žiline v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje

ZÁSADY ODMEŇOVANIA
POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ČASŤ PRVÁ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „zásady“) v nadväznosti na
§ 15 ods. 4 a § 25 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov upravujú
výšku a pravidlá poskytovania odmeny a paušálnych náhrad výdavkov poslancom Mestského
zastupiteľstva v Žiline, členom komisií mestského zastupiteľstva – neposlancom, sekretárom komisií
mestského zastupiteľstva a asistentom výboru v mestskej časti.

ČASŤ DRUHÁ
ODMENA
Čl. 2
Odmena poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline
1. Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „poslanec mestského zastupiteľstva“) patrí
odmena vo výške 80% z 1/12 mesačného platu primátora mesta Žilina (ďalej len „primátor“) bez
zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny1, t.j. bez započítania prípadného zvýšenia platu
primátora podľa § 4 ods. 2 druhej vety zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ako aj bez ohľadu na
skutočnosť, ak primátor je zároveň poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a počas
poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky mu patrí plat najviac v sume
minimálnej mzdy. Ak je poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline členom stálej komisie
mestského zastupiteľstva, patrí mu odmena vo výške 20% z 1/12 mesačného platu primátora
mesta Žilina (ďalej len „primátor“) bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.1 Túto odmenu
možno priznať len pre členstvo v jednej komisií mestského zastupiteľstva, aj keď je poslanec
členom viacerých komisií.
2. Odmena podľa odseku 1 tohto článku sa vypláca mesačne.
3. V prípade, že sa poslanec mestského zastupiteľstva nezúčastní zasadnutia mestského
zastupiteľstva, pričom svoju neúčasť neospravedlní, patrí mu v danom kalendárnom mesiaci
odmena podľa odseku 1 tohto článku znížená o 50 %. V prípade, že Mestské zastupiteľstvo v Žiline
zasadá v kalendárnom mesiaci viackrát a odmena má byť podľa týchto zásad znížená za neúčasť,
posudzuje sa každá neúčasť samostatne, pričom pre účely zníženia odmeny je odmena rozdelená

1

§ 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov

alikvotne podľa počtu zasadnutí v danom mesiaci a znížená je len príslušná alikvotná časť a nie celá
odmena.
Čl. 3
Odmena člena komisie mestského zastupiteľstva - neposlanca
1. Členovi komisie mestského zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom mestského zastupiteľstva a ani
sekretárom komisie, patrí odmena vo výške 30,-€ za každú účasť na zasadnutí komisie mestského
zastupiteľstva.
2. Odmena podľa odseku 1 tohto článku môže byť v kalendárnom roku poskytnutá v celkovej výške
1/2 mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny2.
3. V prípade, že by členovi komisie mestského zastupiteľstva – neposlancovi prislúchala za účasť na
zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva odmena podľa odseku 1 tohto článku, ktorá by
prekročila výšku podľa odseku 2 tohto článku, odmena vyplatená nebude.

Čl. 4
Odmena sekretára komisie mestského zastupiteľstva
Sekretárovi komisie mestského zastupiteľstva, ktorý je zamestnancom Mesta Žilina, patrí odmena vo
výške 20,-€ mesačne.

Čl. 5
Odmena asistenta výboru v mestskej časti
Asistentovi výboru v mestskej časti, ktorý je zamestnancom Mesta Žilina, patrí mesačne odmena
poslanca mestského zastupiteľstva podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad.
ČASŤ TRETIA
ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA
Čl. 6
1. Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie
zástupcu primátora, patrí plat3 od mesta určený primátorom podľa vecnej a časovej náročnosti
výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu primátora.
2. Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora a nie je dlhodobo
uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena3 podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu
funkcie určená primátorom, najviac vo výške 70 % mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny.4
3. Poskytnutím platu alebo odmeny podľa tohto článku, nie je dotknutá odmena poskytovaná podľa
týchto zásad poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora,

2

§ 15 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§ 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4
§ 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov
3

v súvislosti s výkonom funkcie poslanca a odmena za účinkovanie na občianskych obradoch podľa
článku 8.

ČASŤ ŠTVRTÁ
PAUŠÁLNE NÁHRADY VÝDAVKOV A ODMENA ZA ÚČINKOVANIE NA OBČIANSKYCH OBRADOCH
Čl. 7
Paušálne náhrady výdavkov
1. Poslancovi mestského zastupiteľstva patria mesačné paušálne náhrady výdavkov na cestovanie,
mobilný telefón, ošatné, internetové pripojenie, tlač materiálov, vzdelávacie aktivity, používanie
vlastných informačných a komunikačných technológií a náhrady ďalších výdavkov spojených s
výkonom funkcie poslanca vo výške 60% z odmeny poslanca podľa článku 2, odsek 1 zaokrúhlené
na jednotky nadol. Poslancovi mestského zastupiteľstva, zvolenom vo volebnom obvode, ktorý je
tvorený viac ako 3 mestskými časťami, patria paušálne náhrady navýšené o sumu vo výške 20% z
odmeny poslanca podľa článku 2, odsek 1 zaokrúhlené na jednotky nadol.
2. Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie
zástupcu primátora mesta paušálne náhrady výdavkov podľa týchto zásad odmeňovania nepatria.
Čl. 8
Odmena za účinkovanie na občianskych obradoch
1. Poslancovi mestského zastupiteľstva, poverenému výkonom funkcie sobášiaceho poslanca, patrí
v súvislosti s účinkovaním na občianskych obradoch - uzavretí manželstva:
a) odmena vo výške 20 € za každý sobáš,
b) náhrada zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku, ktoré vznikajú z dôvodu
účinkovania na občianskych obradoch – uzavretí manželstva podľa počtu sobášov:
a)
b)
c)
d)

1 – 9 sobášov ................................... 50,-€
10 – 19 sobášov ............................... 100,-€
20 – 29 sobášov ............................... 170,-€
30 a viac sobášov ............................. 260,-€

Náhrada bude vyplatená podľa počtu sobášov, ktorých sa poslanec mestského zastupiteľstva
zúčastnil k 30.06. a 31.12. kalendárneho roku.
ČASŤ PIATA
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 9
Spoločné ustanovenia
1. V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti je poslanec mestského zastupiteľstva ako aj člen
komisie mestského zastupiteľstva - neposlanec povinný doručiť mestskému úradu doklad
o dočasnej pracovnej neschopnosti. V prípade, že dočasná pracovná neschopnosť trvá celý
kalendárny mesiac, výplata odmeny bude za daný mesiac pozastavená a doplatená v najbližšom
kalendárnom mesiaci. V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti je zástupca primátora povinný
doručiť doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti v dvoch vyhotoveniach. Podmienky výplaty
platu, resp. odmeny zástupcu primátora počas dočasnej pracovnej neschopnosti upravujú
osobitné právne predpisy.

2. V prípade, že mesto na požiadanie uhradí zamestnávateľovi poslanca mestského zastupiteľstva
náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, resp. poskytne poslancovi
mestského zastupiteľstva, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere, náhradu ušlého
zárobku, zníži sa poslancovi mestského zastupiteľstva odmena podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad
o výšku poskytnutej náhrady. V prípade, že náhrada presahuje výšku odmeny podľa čl. 2 ods. 1
týchto zásad, odmena podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad nebude vyplatená vôbec a zároveň odmena
za nasledujúci kalendárny mesiac bude krátená o výšku náhrady, ktorá presiahla výšku odmeny
podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad.
3. V prípade vzniku alebo zániku mandátu poslanca mestského zastupiteľstva, poverenia zástupcu
primátora, resp. zrušenia tohto poverenia v priebehu kalendárneho mesiaca sa odmena, plat
alebo náhrada, poskytovaná podľa týchto zásad, poskytne úmerne k počtu dní trvania mandátu
poslanca mestského zastupiteľstva, resp. zástupcu primátora v kalendárnom mesiaci.
4. Poslanec mestského zastupiteľstva a člen komisie mestského zastupiteľstva - neposlanec má právo
písomne sa vzdať svojho nároku na odmenu a paušálne náhrady výdavkov podľa týchto zásad.
Písomné vyhlásenie o vzdaní sa musí obsahovať dátum účinnosti vzdania sa odmeny alebo
paušálnych náhrad výdavkov. Písomné vyhlásenie doručí poslanec mestského zastupiteľstva alebo
člen komisie mestského zastupiteľstva - neposlanec príslušnému organizačnému útvaru
Mestského úradu v Žiline.
Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Žiline svojím uznesením č. ____________dňa ____________.
2. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline nadobúdajú účinnosť dňom
01.03.2020.
3. Dňom účinnosti sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
schválené uznesením č. 104/2018 zo dňa 23.04.2018 v znení uznesenia č. 239/2018 zo dňa
24.09.2018.

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

