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ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV A ČLENOV KOMISIÍ  

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SEREĎ 

Mestské zastupiteľstvo mesta Sereď (ďalej len mestské zastupiteľstvo) v súlade s §11 ods.4 
písm. k) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
schvaľuje tieto Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií/orgánov Mestského 
zastupiteľstva mesta Sereď :  

Článok  I. 

ROZSAH  PLATNOSTI 

1) Zásady odmeňovania poslancov a  členov komisií mestského zastupiteľstva (ďalej len 
„zásady odmeňovania“) sa vzťahujú na : 

a) poslancov zvolených v priamych voľbách s tajným hlasovaním obyvateľmi mesta 
Sereď, 

b) tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva (ďalej len „komisie“) zvolených 
mestským zastupiteľstvom najmä z radov zamestnancov mesta Sereď,   

c) členov komisií zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov neposlancov 
(ďalej len „člen – odborník“),  

2) Zásady odmeňovania upravujú diferencovane odmeňovanie :  

a) poslancov bez funkcie v stálych komisiách, 

b) poslancov s funkciou  v stálych komisiách (člen, predseda), 

c) poslancov s funkciou  v dočasných komisiách (člen, predseda), 

d) tajomníkov a členov – odborníkov stálych a dočasných komisií.    

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

Článok  II. 

POSLANCI  BEZ FUNKCIE V STÁLYCH KOMISIACH MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA MESTA SEREĎ 

Poslancovi bez funkcie v stálych komisiách 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  týchto zásad odmeňovania. Odmena sa zaokrúhľuje na celé 
euro nahor. 

Článok III. 

POSLANCI S FUNKCIOU V STÁLYCH KOMISIACH MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA MESTA SEREĎ 

Poslancovi s funkciou predsedu stálej komisie alebo člena stálej komisie patrí za časovú 
náročnosť, úlohy a aktivity súvisiace s výkonom tejto funkcie a funkcie poslanca vo svojom 
volebnom obvode mesačná odmena určená súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 
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republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa prílohy č.1  týchto zásad 
odmeňovania. Odmena sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

Článok IV. 

POSLANCI S FUNKCIOU V DOČASNÝCH ODBORNÝCH KOMISIACH 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SEREĎ 

1) Mestské zastupiteľstvo pre  potreby odborného posúdenia cenových a iných ponúk 
výberových konaní, plánovaných investičných zámerov mesta Sereď alebo organizovania 
podujatí súvisiacich s prácou mestského zastupiteľstva a činnosťou mesta, zriaďuje svoje 
dočasné odborné komisie.   

2) Každá dočasná odborná komisia je zložená z poslancov, má svojho predsedu, ktorým je 
vždy poslanec, tajomníka a členov – odborníkov zvolených  mestským zastupiteľstvom.  

3) Za  výkon  funkcie na zasadnutí dočasnej odbornej komisie patrí predsedovi komisie a 
členom – poslancom 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 týchto zásad 
odmeňovania. Odmena sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

4) Odmena podľa ods.3 je hradená z finančných prostriedkov  rozpočtu mesta určených na 
odmeny pre poslancov mestského zastupiteľstva, diferencovane za každé zasadnutie dočasnej 
komisie. 

Článok V. 

 ČLENOVIA A TAJOMNÍCI STÁLYCH KOMISIÍ A DOČASNÝCH ODBORNÝCH 

KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SEREĎ 

Členovi - odborníkovi a  tajomníkovi komisie patrí za výkon práce a účasť na zasadnutí 
v komisii 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 týchto zásad odmeňovania. 
Odmena sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

                                                                        Článok VI. 

MIMORIADNE ODMENY POSLANCOV 

1) Mimoriadne odmeny pre poslancov na návrh primátora mesta alebo predsedu stálej 
komisie (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 rokovaní mestského zastupiteľstva nehlasoval vo 
viac ako 30% prípadoch/hlasovaniach a menej ako 50% prípadoch, sa odmena za príslušný 
mesiac kráti o 30%; pri viac ako 50% nehlasovaní poslanca na rokovaní mestského 
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zastupiteľstva z dôvodu jeho neúčasti na rokovaní zastupiteľstva sa odmena za príslušný 
mesiac tomuto poslancovi kráti o 50%. 

2) Poslancovi s funkciou v stálej komisii alebo dočasnej odbornej komisii patrí pri neúčasti 
na zasadnutí komisie, ktorej je členom, odmena za  príslušný mesiac vo výške odmeny 
priznanej poslancovi bez funkcie v stálych  komisiách podľa článku II. zásad odmeňovania. 

3) Členovi - odborníkovi a  tajomníkovi komisie sa pri neúčasti na zasadnutí komisie 
odmena určená podľa článku V. zásad odmeňovania neprizná. 

Článok VIII.    

   VÝPLATA ODMENY 

Odmena určená týmito zásadami odmeňovania sa vypláca: 

a) Poslancom, vždy mesačne. 

b) Členom - odborníkom a  tajomníkom komisie, vždy polročne a v celku za všetky 
zasadnutia komisie podľa ich účasti na zasadnutiach komisie doložených zápisnicou 
a prezenčnou listinou. 

c) Poslancom vykonávajúcim funkciu predsedu alebo člena dočasnej odbornej komisie, 
vždy v mesiaci nasledujúcom po ukončení činnosti dočasnej odbornej komisie na 
základe ich účasti na zasadnutiach doložených zápisnicou a prezenčnou listinou. 

d) Poslancovi  alebo  členovi – odborníkovi a tajomníkovi komisie  patrí  tiež  náhrada  
skutočných  výdavkov  za  spotrebované pohonné  látky,  ktoré  mu 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 19.04.2011 
uznesením č. ... /2011. 

2) Tieto zásady odmeňovania nadobúdajú účinnosť 01.mája 2011. 

3) Dňom účinnosti týchto zásad odmeňovania sa rušia Zásady odmeňovania poslancov 
Mestského zastupiteľstva a volených orgánov mesta Sereď prijaté uznesením mestského 
zastupiteľstva č.73/2010 dňa 21.04.2010. 

 
 

                                                                                           Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                    Primátor mesta Sereď 
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 PRÍLOHA č. 1 
k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií/orgánov Mestského zastupiteľstva mesta 

Sereď  

Koeficient pre výpočet mesačných odmien poslancov, predsedov stálych komisií a dočasných 
odborných komisií a poslancov členov stálych komisií a dočasných odborných komisií za 
zasadnutia komisií : 

                                                                                                                              Koeficient  
                       1. Poslanec - bez funkcie v stálej  komisií .........................  0.08 / mesačne 

                       2. Poslanec - člen stálej  komisie .......................................  0.09 / mesačne 

                       3. Poslanec - predseda stálej komisie ................................  0.10 / mesačne 

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

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

 
Koeficient pre výpočet odmeny tajomníkom a členom - odborníkom stálych komisií 
a dočasných odborných komisií vyplácanej polročne za zasadnutia komisií. 

                               

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

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

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

 
Ing.Martin Tomčányi 
Primátor mesta Sereď 

 

 
 
 

 
 


