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Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi  na svojom zasadnutí dňa 07.02.2019 
prerokovalo a 
 
s ch v a ľ u j e  
 
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a členov komisií  

 

bez pripomienok 

s pripomienkami  
 

 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 

Dôvodom predkladaného návrhu sú Finančnou a majetkovou komisiou navrhované zmeny. 
Komisia na svojom zasadnutí dňa 23.1.2019 odporučila najmä tieto zmeny: 

• Krátenie odmeny poslancom pri neúčasti na hlasovaní na MsZ z pôvodných 50% na 
70% a krátenie odmeny z pôvodných 50% na 70% 

• Zvýšenie koeficientov odmien pre poslancov, predsedov komisií, členov komisií, 
tajomníkov komisií 

• Upresňuje spôsob vymenovania tajomníka komisie 
• Ostatné technické a gramatické úpravy, skratky  

Na dnešné rokovanie zastupiteľstva je predkladaný materiál, ktorý ešte raz bude predmetom 
rokovania všetkých komisií.  
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Zásady odmeňovania                                                                   
poslancov, členov komisií a tajomníkov komisií 

Mestského zastupiteľstva  v Seredi 
 
 

 

 

 

 

 

 

Schválené uznesením  Mestského zastupiteľstva v Seredi č. XX /2019  zo dňa 
07. 02. 2019 

 
 

 

 



 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV A ČLENOV KOMISIÍ  
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  V SEREDI 

 
       Mestské zastupiteľstvo v Seredi (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) podľa 
ustanovenia §11 ods.4 písm. k) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov schvaľuje tieto Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií 
a tajomníkov komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi .:  

 

Článok  I. 
ROZSAH  PLATNOSTI 

1) Zásady odmeňovania poslancov,  členov komisií a tajomníkov komisií Mestského 
zastupiteľstva v Seredi  (ďalej len „zásady odmeňovania“) sa vzťahujú na : 

a) poslancov zvolených v priamych voľbách  obyvateľmi mesta Sereď, (ďalej len 
„poslanci“) 

b) členov stálych a dočasných komisií zvolených mestským zastupiteľstvom 
(ďalej len „člen komisie“),  

c) tajomníkov stálych a dočasných komisií mestského zastupiteľstva 
menovaných  primátorom mesta z   radov zamestnancov mesta Sereď 
vykonávajúcich prácu v mestskom úrade ,  (ďalej len „tajomník komisie“) 

  
2) Zásady odmeňovania upravujú diferencovane odmeňovanie :  

a) poslancov  
b) členov komisií  
c) predsedov komisií, 
d) tajomníkov komisií   

3)   Zásady odmeňovania ďalej upravujú krátenie odmien poslancov a možnosť 
vyplatenia mimoriadnych odmien poslancov. 

 

Článok  II  

POSLANCI  MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

1/ Poslancovi patrí za časovú náročnosť, úlohy a aktivity súvisiace s výkonom  
funkcie  poslanca vo svojom volebnom obvode mesačná odmena určená súčinom 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na 
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci 
kalendárny rok a koeficientu podľa Prílohy č. 1 bod A/ týchto zásad odmeňovania. 
2/ Mesačná odmena poslanca sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 



Článok III. 
 

ČLENOVIA  STÁLYCH A  DOČASNÝCH KOMISIÍ MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA  

1/ Za  činnosť v   komisii patrí predsedovi komisie a  členovi komisie odmena určená 
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 
predchádzajúci  kalendárny rok a koeficientu podľa Prílohy č.1 bod B/ týchto zásad 
odmeňovania  za každé zasadnutie komisie.  
2/ Odmena predsedov komisií a členov  komisií  sa zaokrúhľuje na celé euro nahor 

 

Článok V. 
 TAJOMNÍCI STÁLYCH A DOČASNÝCH KOMISIÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA  

1/ Tajomníkovi komisie patrí za prípravu a výkon práce na zasadnutí  komisie 
odmena určená súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 
za predchádzajúci  kalendárny rok a koeficientu podľa Prílohy č. 1 bod C/ týchto 
zásad odmeňovania.  
2/ Odmena tajomníka komisie  sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

                                                           Článok VI. 
MIMORIADNE ODMENY POSLANCOV 

1) Mimoriadne odmeny pre poslancov na návrh primátora mesta alebo poslanca 
(ďalej len „navrhovateľ“) schvaľuje mestské zastupiteľstvo.  
2) Návrh na schválenie a vyplatenie mimoriadnych odmien poslancom je 
navrhovateľ povinný odôvodniť.  
3) Navrhovateľ môže podať návrh na schválenie mimoriadnych odmien poslancov 
v priebehu kalendárneho roka opakovane. 

Článok VII. 
NEPRIZNANIE A KRÁTENIE  ODMENY 

1) Poslancovi, ktorý pre svoju neúčasť na rokovaniach mestského zastupiteľstva  
nehlasoval vo viac ako 70%  hlasovaniach sa odmena za  mesiac, v ktorom sa 
zasadnutie mestského zastupiteľstva  konalo,  kráti o 70%. 
2) Členovi komisie, predsedovi komisie a  tajomníkovi komisie pri neúčasti na 
zasadnutí komisie odmena určená podľa  týchto zásad odmeňovania sa neprizná. 
 

 

 



Článok VIII.    
   VÝPLATA ODMENY 

1/ Odmena určená podľa týchto zásad je hradená z finančných prostriedkov 
 rozpočtu mesta určených na odmeny pre poslancov mestského zastupiteľstva 
2/ Odmena určená týmito zásadami odmeňovania sa vypláca: 
a/ poslancom vždy polročne, spolu za všetky mesiace toho ktorého polroka 
b/ Stála komisia – predsedovi komisie, členovi komisie a tajomníkovi komisie, vždy 
polročne za všetky zasadnutia komisie v príslušnom polroku podľa účasti na 
zasadnutiach komisie doložených zápisnicou a prezenčnom listinou. 
c/ Dočasná komisia – predsedovi komisie, členovi komisie a tajomníkovi komisie, 
polročne po ukončení činnosti dočasnej komisie podľa účasti na zasadnutiach 
komisie na základe ich účasti na zasadnutiach doložených zápisnicou a prezenčnou 
listinou.  
3/ Poslanec sa môže vzdať nároku na odmenu podľa týchto zásad odmeňovania 
písomným vyhlásením. Dňom doručenia písomného vyhlásenia na Mestský úrad v 
Seredi mu zanikajú všetky povinnosti a nároky zamestnanca s nepravidelným 
príjmom v oblasti sociálneho zabezpečenia a dane z príjmu. 
4/ Členom komisií, predsedom komisií a tajomníkom komisií, patrí   náhrada  
preukázateľných  výdavkov  za  spotrebované pohonné  látky,  ktoré  im vznikli  
v súvislosti  s výkonom  funkcie  v  komisii pri výjazdových zasadnutiach komisie. 

 

Článok VIII.    
   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

1) Tieto zásady odmeňovania boli schválené mestským zastupiteľstvom dňa 
07.02.2019 uznesením č.XX/2019. 
2) Tieto zásady odmeňovania nadobúdajú účinnosť 01. marca 2019. 
3) Dňom účinnosti týchto zásad odmeňovania sa rušia Zásady odmeňovania 
poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Sereď prijaté Uznesením 
MsZ č.18/2015 zo dňa 12.02.2015 a Dodatok č. 1 schválený Uznesením MsZ č. 
227/2016 zo dňa 08.12.2016 

- 

 

 

 

                                             Ing. Martin Tomčányi 
                                              primátor mesta Sereď 

 



 

 PRÍLOHA č. 1 
k Zásadám odmeňovania poslancov, členov  komisií a tajomníkov komisií  

Mestského zastupiteľstva  v Seredi  

       Koeficient pre výpočet mesačných odmien poslancov a koeficient pre výpočet 
odmien predsedov komisií, členov komisií a tajomníkov komisií za zasadnutie 
komisie : 

A/ Poslanci MsZ:                                                                                                                       

Poslanec MsZ.......................................................................... 0.10 / mesačne 

 
B/ Členovia stálych a dočasných komisií: 
1/ Člen  komisie ......................................................................  0,03 / za zasadnutie 

2/ Predseda  komisie ..............................................................  0,04 / za zasadnutie 

 

C/ Tajomníci komisií:                             

Tajomník komisie ..................................................................... 0,03 / za zasadnutie 

     
Odmeny poslancov, členov komisií, predsedov komisií a tajomníkov komisií sa 
zaokrúhľujú na celé euro nahor,  prepočítaním a vyrovnaním po zverejnení  údajov 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky  spätne od  1. marca daného roka. 

 
 
 
 
 

                                                                                            Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                            primátor mesta Sereď 

 

 
 
 

 
 


