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                                                                       Článok  I. 

                                                        ROZSAH  PLATNOSTI 

1. Tieto  zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Seredi a členov volených 
stálych a dočasných komisií upravujú diferencovane odmeňovanie :  

a. poslancov Mestského zastupiteľstva bez funkcie v stálych komisiách 
b. poslancov Mestského zastupiteľstva s funkciou  v stálych komisiách / člen, predseda/ 
c. poslancov Mestského zastupiteľstva s funkciou  v dočasných komisiách / člen, predseda/ 
d. členov  neposlancov – odborníkov  v stálych a dočasných komisiách /člen, tajomník/    

2. Tieto zásady upravujú aj diferencovane krátenie odmien a možnosť vyplatenia 
mimoriadnych odmien. 

Článok  II. 

 

  POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA BEZ FUNKCIE V STÁLYCH 

KOMISIACH 

 
1. Poslanci mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ) sú volení v priamych voľbách občanmi mesta. Za     

výkon funkcie poslanca vo svojom volebnom obvode , aktivít a nákladov spojených s výkonom 
poslanca MsZ v Seredi patrí poslancom bez funkcie v stálych  komisiách  mesačná odmena.  

2. Táto sa určuje z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve na základe 
údajov ŠÚ SR za  predchádzajúci kalendárny rok, vynásobenej koeficientom podľa prílohy č. 1 

týchto Zásad odmeňovania .   
 
 
 
 

 Článok III. 

POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  S FUNKCIOU V STÁLYCH 

KOMISIACH 
   
 
      1.   Za výkon funkcie predsedu a člena komisie  a zároveň za výkon funkcie poslanca vo 
svojom volebnom obvode , aktivít a nákladov spojených s výkonom poslanca MsZ v Seredi patrí 
poslancovi mesačná odmena , určená z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok vynásobenej 
koeficientom podľa prílohy č. 1 Zásad odmeňovania. 

 

 



 
     Článok IV. 

POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  S FUNKCIOU V DOČASNÝCH 

KOMISIACH 
                
 

1. Pre potrebu odborného posudzovania cenových a iných ponúk pri výberových konaniach, 
plánovaných investičných zámerov mesta, ďalej pri organizovaní podujatí súvisiacich s prácou 

MsZ a činnosťou mesta MsZ volí dočasné odborné komisie.   

2.Každá komisia má predsedu a členov. 
3.Odmena sa za výkon funkcie na zasadnutí komisie sa určuje z priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny 
rok vynásobenej  koeficientom podľa prílohy č. 1 Zásad odmeňovania.  

4.Odmeny poslancov a volených občanov – odborníkov sú vyplácané zo stanovených 
finančných prostriedkov na odmeny pre poslancov MsZ diferencovane  za každé zasadnutie 

dočasnej komisie. 

 

Článok V. 

 ODBORNÍCI  - OBČANIA  S FUNKCIOU V STÁLYCH A DOČASNÝCH KOMISIACH 

1.Za výkon funkcie   člena komisie – obyvateľa mesta - odborníka im patrí  odmena za zasadnutie 
komisie , určená z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve na základe 

údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok vynásobenej koeficientom podľa prílohy č. 1 
Zásad odmeňovania. 

  

 
     Článok V. 

  MIMORIADNE ODMENY 
 

1.Na návrh predsedu stálej komisie MsZ alebo primátora,  môže v priebehu roka MsZ schváliť 
mimoriadnu odmenu pre poslancov MsZ,  ktorú je navrhovateľ  povinný odôvodniť . 

 

 

 

 

 



Článok VI. 

 

NEPRIZNANIE A KRÁTENIE  ODMENY 

 
1.Na základe  aktivity poslanca alebo povinnej  účasti na rokovaniach MsZ a komisií je  krátenie   

odmeny . 

2.Ak poslanec nehlasoval  , alebo nebol prítomný na zasadnutí MsZ alebo komisie mesačná 
odmena v príslušnom mesiaci zasadnutia MsZ mu nepatrí 

3.Ak poslanec nehlasoval vo viac ako 50 %  hlasovaní na zasadnutí MsZ alebo komisie   mesačná 
odmena v príslušnom mesiaci sa  kráti o 50 % 

4.Ak poslanec nehlasoval vo viac ako 30 %  hlasovaní na zasadnutí MsZ alebo komisie sa  
mesačná odmena kráti o 30 % 

4.Neposlancovi sa odmena pri neúčasti na rokovaní komisie nepriznáva. 

 

Článok VII.    

   VÝPLATA ODMENY 

Odmena bude vyplatená: 

1. Poslancom pravidelne   mesačne. 

2.Občanom-  odborníkom polročne za zasadnutia stálych komisií na základe účasti na 
zasadnutiach      doložených zápisnicou a prezenčnou listinou. 

3. Poslancom MsZ  a občanom -odborníkom po ukončení činnosti dočasnej komisie. na 
základe účasti na zasadnutiach  doložených zápisnicou a prezenčnou listinou. 

 

4. Poslancovi alebo členovi komisie patrí tiež náhrada skutočných výdavkov za spotrebované 
pohonné látky, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie poslanca alebo člena 
komisie pri výjazdoch komisie. 

 

Účinnosť Zásad odmeňovania je od ........ 
 

                                                                                           Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                            primátor mesta 



 PRÍLOHA č. 1 

 
k  Zásadám odmeňovania volených funkcionárov a poslancov mestského zastupiteľstva, členov 

komisií  mesta Sereď 

 
Koeficienty pre výpočet mesačných odmien poslancom , predsedom a členom stálych a dočasných 
odborných komisií a polročne odborníkom za zasadnutia komisií. 
 
                                                                                                                   Koeficient                             
                             1. Poslanec MsZ -  bez funkcie v stálej  komisií          0.08  / mesačne 

                             2. Poslanec MsZ -  člen stálej  komisie                         0.09 / mesačne 

                             3. Poslanec MsZ -  predseda stálej komisie                   0.1 / mesačne 

 

a polročne poslancom a odborníkom za zasadnutia komisií. 

                              4.Poslanec MsZ – člen dočasnej komisie                       0,02 / za zasadnutie 

                              5.Poslanec MsZ – predseda dočasnej komisie               0,03 / za zasadnutie 

                              5. Odborník – člen stálej alebo dočasnej komisie          0,02 / za zasadnutie 

                              6. Tajomník – člen stálej alebo dočasnej komisie          0,02 / za zasadnutie 

     

 

 

Odmeny poslancov a voleným občanom – odborníkom sa zaokrúhľujú na celé eurocenty smerom 
hore a sa prepočítavajú a vyrovnávajú po zverejnení údajov ŠÚ SR spätne od                                   

1. marca daného roka. 
 

 

 
 
 

 
 


