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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline   

 

I. schvaľuje 

 

1. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline tak, ako sú 

predložené 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Materiál sa predkladá ako iniciatívny s cieľom zosúladiť v súčasnosti platné zásady 

odmeňovania s legislatívou a rozhodnutiami orgánov štátnej správy a zároveň reflektovať na 

situáciu so zabezpečovaním civilných/občianskych sobášov v meste Žilina. Najdôležitejšie 

zmeny spočívajú v nasledovnom: 

 

- vypustenie paušálnych náhrad - za používanie telefónu vo výške 15 € a „cestovné“ 

pre poslancov VMČ č. 8 vo výške 70 € - nakoľko interným správnym aktom, ktorým sú 

zásady odmeňovania, nie je možné zákonnú úpravu modifikovať a zavádzať náhrady 

nad rámec zákona, 

 

- vypustenie podmienok odmeňovania asistentov výboru mestskej časti č. 8 – 

nakoľko sa jedná o zamestnancov mesta a zákon taxatívne neupravuje podmienky 

existencie takejto pracovnej pozície, nie je možné, aby mestské zastupiteľstvo 

vykonávalo pôsobnosť zamestnávateľa, teda by určovalo mzdu alebo odmenu 

zamestnancom mesta, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Pracovná pozícia 

asistenta však napriek tejto úprave zostáva v hierarchii pracovných pozícií mesta 

zachovaná, 

 

- vypustenie úpravy odmeňovania viceprimátorov, u ktorých zákon odmeňovanie 

ponechal v rámci zákonom stanovených limitov na rozhodnutí primátora mesta. Zásady 

odmeňovania sú v tejto časti neplatné, avšak odmeňovanie viceprimátorov sa realizuje 

v zmysle zákona, 

 

- zavedenie odmeny sobášiaceho poslanca vo výške 30 € za 1 sobáš a zároveň zrušenie 

vyplácania jednorazovej odmeny na konci kalendárneho roku. Uvedený krok 

považujeme za nevyhnutný, nakoľko prevažná väčšina sobášiacich poslancov odmietla 

vykonávať funkciu sobášiaceho vzhľadom na to, že táto funkcia nie je dostatočne 

honorovaná. Navrhovaná výška 30 €/1 sobáš zahŕňa aj príspevok na ošatenie a úpravu 

zovňajšku a je adresnejšia ako jednorazová odmena, ktorá bola vyplácaná za určité 

rozmedzie počtu sobášov, 

 

- poskytnutie odmeny sobášiacim aj spätne za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020 
vzhľadom na zrušenie jednorazovej koncoročnej odmeny v tomto roku a zároveň 

vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú na území SR v súvislosti so šírením 
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ochorenia COVID-19, počas ktorej boli sobášiaci poslanci ochotní sobáše 

zabezpečovať. 

 

Materiál má dopad na rozpočet: 

 

- v rozsahu odmeny poskytnutej sobášiacim za obdobie 01.01.2020 do 30.06.2020 vo 

výške 30 € za 1 sobáš (k 22.06.2020 sa uskutočnilo 55 sobášov, ktoré zabezpečovali 

sobášiaci poslanci) – 2 227 € vrátane odvodov) 

- v rozsahu odmeny za cca 200 sobášov od 01.07.2020 do 31.12.2020 8 097 € vrátane 

odvodov, 

- v rozsahu zvýšenia odmeny sekretárov komisie z 15 € na 20 €  - 324 € vrátane odvodov. 

 

 

Materiál prerokovala komisia finančná a majetková, ktorá ho odporúča mestskému 

zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. 
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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 poslancom Mestského 

zastupiteľstva v Žiline, členom komisií mestského zastupiteľstva – neposlancom a sekretárom  

komisií mestského zastupiteľstva. 

 

 

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 90 % 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 je primátor 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 členom stálej komisie mestského zastupiteľstva, patrí mu odmena 

vo výške 10% z 1/12 mesačného platu primátora podľa prvej vety tohto odseku bez ohľadu 

na skutočnosť, ak je poslanec mestského zastupiteľstva 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 odmena podľa odseku 1 prvej 

vety tohto článku znížená o 50 %. V prípade, že Mestské zastupiteľstvo v Žiline zasadá 

v kalendárnom mesiaci viackrát, resp. v niekoľkých dňoch a odmena má byť podľa týchto 

zásad znížená za neúčasť, posudzuje sa každá neúčasť samostatne, pričom pre účely 

zníženia odmeny je odmena rozdelená alikvotne podľa počtu zasadnutí, resp. počtu dní 

v danom mesiaci a znížená je len príslušná alikvotná časť a nie celá odmena.   

 

 

 

                                                 
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 
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Čl. 3 

Odmena sobášiaceho poslanca 

 

1. Poslancovi mestského zastupiteľstva, poverenému výkonom funkcie sobášiaceho poslanca, 

patrí v súvislosti s účinkovaním na občianskych obradoch – uzavretí manželstva odmena 

vo výške 30 € za každý sobáš. 

  

2. Odmena podľa odseku 1 tohto článku sa vypláca mesačne a zahŕňa i príspevok na ošatné 

a úpravu zovňajšku. 

 

3. V prípade, že sa na sobášny obrad v dohodnutý čas snúbenci nedostavia, odmena podľa 

odseku 1 tohto článku bude znížená o 50%. 

 

 

 

Čl. 4 

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 20,-€ 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. 5 

Odmena sekretára komisie mestského zastupiteľstva 

 

Sekretárovi komisie mestského zastupiteľstva, ktorý je zamestnancom Mesta Žilina, patrí 

odmena vo výške 20,-€ mesačne. 

 

      

 

ČASŤ TRETIA  

ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA 

 

Čl. 6 

 

1. Odmeňovanie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu zástupcu 

primátora, upravuje osobitný právny predpis.3 

 

                                                 
2 § 15 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
3 § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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2. Poskytnutím platu alebo odmeny3 podľa ods. 1 tohto článku, nie je dotknutá odmena 

poskytovaná podľa týchto zásad poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý vykonáva 

funkciu zástupcu primátora, v súvislosti s výkonom funkcie poslanca, resp. sobášiaceho. 

 

 

 

ČASŤ ŠTVRTÁ  

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 7 

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 výplatnom termíne po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti. 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. Uvedené sa primerane vzťahuje aj na OČR a materskú dovolenku, resp. 

rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1 poslednú vetu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov. 

 

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.  

 

Čl. 8 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Poslancovi mestského zastupiteľstva, poverenému výkonom funkcie sobášiaceho, ktorý sa 

v období od 01.01.2020 do účinnosti týchto zásad zúčastnil aspoň jedného občianskeho 

obradu – uzavretia manželstva, patrí odmena vo výške 30 €/sobáš, ktorá bude vyplatená 

v najbližšom výplatnom termíne. 

 

2. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline schválilo Mestské 

zastupiteľstvo v Žiline svojím uznesením č. ____________dňa ____________. 
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3. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline nadobúdajú účinnosť 

dňa 01.07.2020. 

 

4. 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 


