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Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v zmení neskorších predpisov schvaľuje tieto 

 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstvo v Hurbanove 

 

 

Článok 1 

Rozsah platnosti 

 

 

1. Tieto zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstvo v Hurbanove (ďalej len 

„Zásady") upravujú odmeňovanie: 

 

a) poslancov mestského zastupiteľstva, 

b) poslanca - zástupcu primátora(ký) mesta, 

c) poslancov - predsedov a členov stálych komisií mestského zastupiteľstva, 

d) členov komisií zriadených mestským zastupiteľstvom, 

e) sobášiacich určených mestským zastupiteľstvom. 

 

2. Poslancovi, ktorý je dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu 

primátora(-ky) mesta patrí plat v zmysle § 25 ods. (7) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 75 % z platu primátora(-ky) 

mesta určeného podľa §§ 3 a 4 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie 

zástupcu primátora(-ky) mesta na nižší ako 100 % - ný úväzok patrí plat, ktorý je úmerne 

vypočítaný z výšky 75 % platu primátora(-ky) mesta určeného podľa §§ 3 a 4 ods. 1 a 

ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov na základe percentuálnej výšky 

stanoveného úväzku. 

3. Výšku odmeny zástupcovi primátora(-ky), ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa 

§ 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, navrhuje a predkladá primátor(-ka) podľa 

náročnosti úloh, ktoré dostane v písomnej forme od primátora(-ky). Okrem toho 

zástupca starostu ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa Článku 2 a Článku 3 

týchto Zásad. Na výšku odmeny sa vzťahuje aj Článok 4, ods. 6. týchto Zásad 

(Zúčtovanie odmien). 

 

 

Článok 2 

Poslanecká odmena 

 

 

1. Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Hurbanove patrí mesačná odmena vo výške 

20 €. 

2. Za každú účasť na rokovaní Mestského zastupiteľstvo v Hurbanove (ďalej len „MsZ“) 

patri poslancovi odmena vo výške 30 €. 

3. Poslancovi za neúčasť na rokovaní MsZ odmena nepatri. 

4. Poslancom MsZ s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, zohľadňujúc ich prácu 

a aktivitu (napr. na prípravách materiálov na rokovanie MsZ, príprave VZN, vnútorných 

noriem mesta) môže byť na návrh primátora(-ky) mesta, alebo niektorého z poslancov 

po schválení MsZ vyplatená mimoriadna odmena. 

5. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje. 
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6. V prípade, ak zamestnávateľ poslanca z dôvodu jeho účasti na rokovaní MsZ požiada 

Mesto Hurbanovo o náhradu za vyplatenú náhradu mzdy, alebo inej odmeny za prácu, 

alebo ak poslanec, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere požiada mesto 

o náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle príslušných ustanovení tohto článku Zásad 

bude krátená vo výške vyplatenej náhrady. 

 

 

Článok 3 

Odmena predsedov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Hurbanove 

 

 

1. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie MsZ, patrí k poslaneckej odmene podľa čl. 2 

týchto Zásad aj odmena za každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie vo výške 20 €. 

2. Členom komisie patrí odmena za každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie vo výške 

10 €. 

3. Odmena vo výške 20 € patrí aj osobe, ktorá je MsZ učená ako sobášiaci, za každý sobáš, 

ktorý vykonala a za každé vykonanie privítanie dieťaťa do života. 

4. Poslancovi a členovi komisie v prípade neúčasti na zasadnutí komisie odmena nepatrí. 

5. V prípade, ak zamestnávateľ poslanca, alebo člena komisie z dôvodu jeho účasti na 

rokovaní MsZ požiada Mesto Hurbanovo o náhradu za vyplatenú náhradu mzdy, alebo 

inej odmeny za prácu, alebo ak poslanec, či člen komisie ktorý nie je v pracovnom alebo 

obdobnom pomere požiada mesto o náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle 

príslušných ustanovení tohto článku Zásad bude krátená vo výške vyplatenej náhrady. 

 

 

Článok 4 

Zúčtovanie odmien 

 

 

1. Podkladom na zúčtovanie odmien podľa čl. 2 ods. l. a čl. 3 ods.1, 2 a 3 týchto Zásad sú 

prezenčné listiny zo zasadnutí MsZ a predmetných komisií. 

2. Odmeny uvedené v ods. 1. tohto článku Zásad sa spracúvajú mesačne a vyplácajú sa vo 

výplatnom termíne zamestnancov Mestského úradu v Hurbanove poukázaním na účet 

odmeňovanej osoby v peňažnom ústave resp. v hotovosti v pokladni Mestského úradu 

v Hurbanove. 

3. Odmeny podľa čl. 2 ods. 3. týchto Zásad sú platné vo výplatnom termíne zamestnancov 

Mestského úradu v Hurbanove v nasledujúcom mesiaci po mesiaci, v ktorom boli 

odmeny schválené, a to poukázaním na účet odmeňovanej osoby v peňažnom ústave 

resp. v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Hurbanove. 

4. Zápisnice a prezenčné listiny z rokovaní MsZ a komisií MsZ budú z dôvodu spracovania 

odmien zapisovateľkou zasadnutí MsZ a predsedami komisií predkladané určenému  

zamestnancovi Mestského úradu v Hurbanove. Termín predloženia je posledný 

kalendárny deň príslušného mesiaca. V prípade, ak tento termín nebude dodržaný, bude 

odmena vyplatená v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. 

5. Výdavky s výplatou odmien v zmysle týchto Zásad budú uhrádzané z rozpočtových 

prostriedkov mesta Hurbanovo. 

6. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť 

výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku 

jeden mesačný plat primátora(-ky) bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny (§ 4 

ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších 

predpisov). Do výšky odmien sa započítajú všetky položky podľa Článku 2 a Článku 3 

týchto Zásad. 
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Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove boli 

schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hurbanove dňa 26.04.2018.  

2. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove.  

3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Mestským zastupiteľstvom 

v Hurbanove. 

4. Schválením týchto Zásad sa rušia ustanovenia všetkých predchádzajúcich Zásad 

odmeňovania poslancov v celom rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Ildikó Basternák 

primátorka mesta 

 

 

 

 

v Hurbanove, dňa 26.04.2018 

 
 

Zapracovaná zmena: 

 

• Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č. 588/2018-MZ zo dňa 14.06.2018 


