Zásady odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva v Senci a členov komisií mestského
zastupiteľstva – neposlancov.

Mestské zastupiteľstvo v Senci v zmysle § 11 ods. 4 pís. k) v spojení s § 15 ods. 4 a § 25 ods.
8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o obecnom zriadení“) schvaľuje tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva v Senci a členov komisií mestského zastupiteľstva - neposlancov.
Článok 1
Rozsah platnosti
1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Senci a členov komisií
mestského zastupiteľstva – neposlancov (ďalej len „Zásady odmeňovania“) upravujú
odmeňovanie:
a) poslancov mestského zastupiteľstva (ďalej len „poslanec MsZ“),
b) poslancov MsZ poverených vykonávaním občianskych obradov a slávností,
c) členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami (ďalej len „člen
komisie – neposlanec“),
Článok 2
Odmena poslanca MsZ
1. Poslancovi MsZ patrí za výkon poslaneckej funkcie paušálna mesačná odmena vo výške
80% z 1/12 mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny
ustanovený osobitným zákonom¹).
2. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu člena mestskej rady, predsedu komisie alebo člena
komisie patrí okrem odmeny podľa ods. 1 tohto článku paušálna mesačná odmena vo
výške 20% z 1/12 mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej
skupiny ustanovený osobitným zákonom¹), pričom pri kumulácii uvedených funkcií
prináleží poslancovi uvedená odmena podľa tohto ods. iba jeden krát mesačne.
3. Odmena podľa ods. 1 patrí poslancovi za kalendárny mesiac, v ktorom sa ujme výkonu
svojej funkcie, resp. jej alikvotná časť, ak výkon funkcie je kratší ako jeden mesiac,
alikvotná časť odmeny patrí aj za kalendárny mesiac, v ktorom poslanecký mandát
zaniká.
4. Odmena podľa ods. 2 patrí poslancovi prvýkrát za kalendárny mesiac, ktorý nasleduje po
mesiaci, v ktorom je ustanovený do funkcie.
5. Odmeny podľa ods. 1 a 2 tohto článku sa vyplácajú mesačne za príslušný kalendárny
mesiac, sú splatné pozadu vo výplatnom termíne zamestnancov mesta.
6. Ročné odmeny vyplatené poslancom MsZ v zmysle tohto článku nesmú presiahnuť výšku
mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny ustanovený
osobitným zákonom ²).
_______________________________
¹) Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení
²) § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
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Článok 3
Odmeňovanie poslanca MsZ povereného vykonávaním občianskych obradov a
slávností
1. Poslancovi MsZ, ktorý je poverený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Senec
vykonávať občianske obrady a slávnosti patrí:
a) odmena za účinkovanie pri občianskych obradoch a slávnostiach v sobášnej sieni
mesta Senec vo výške 33,00 Eur za jeden obrad alebo
b) odmena za účinkovanie pri občianskych obradoch a slávnostiach mimo sobášnej
sieni mesta Senec – výjazd vo výške 43,00 Eur za jeden obrad,
c) príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku, ak
je činný pri občianskom obrade a slávnosti paušálny ročný príspevok vo výške
300,00 Eur.
2. Ak sa funkčné obdobie povereného poslanca MsZ vykonávať občianske obrady
a slávnosti skončí pred uplynutím časového obdobia uvedeného v ods. 1 písm. c) tohto
článku, bude mu vyplatená pomerná časť tohto príspevku najneskôr do 30 dní od
skončenia funkčného obdobia.
3. Odmena poslanca MsZ povereného vykonávaním občianskych obradov a slávností
v zmysle ods. 1 tohto článku sa nezahŕňa do odmien vyplácaných v zmysle článku 2
týchto Zásad odmeňovania²).
4. Odmeny podľa ods. 1 písm. a) a písm. b) tohto článku sa vyplácajú mesačne za príslušný
kalendárny mesiac, sú splatné pozadu vo výplatnom termíne zamestnancov mesta.
5. Príspevok podľa ods. 1 písm. c) tohto článku sa vypláca polročne, sú splatné pozadu vo
výplatnom termíne zamestnancov mesta, pričom hodnotené obdobie je do 30.6. a 31.12.
bežného roku.
6. Podklady na vyplácanie odmien podľa tohto článku spracúva matrikár na základe
skutočne vykonaných občianskych obradov a slávností.
Článok 4
Odmena člena komisie - neposlanca
1. Členovi komisie, ktorý nie je poslancom, patrí odmena za každú účasť na zasadnutí
príslušnej uznášaniaschopnej komisie (vrátane výjazdu komisie) vo výške 25,00
Eur.
2. Ročné odmeny členov komisií – neposlancov nesmú presiahnuť jednu polovicu
mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny
ustanovený osobitným zákonom³).
3. Odmeny podľa ods. 1 tohto článku sa vyplácajú ročne, sú splatné pozadu vo výplatnom
termíne zamestnancov mesta, pričom hodnotené obdobie je do 31.12. bežného roku.
4. Základné podklady pre priznanie odmeny podľa tohto článku sú písomná zápisnica zo
zasadnutia vrátane prezenčnej listiny.
5. Podklady na vyplácanie odmien podľa tohto článku spracúva tajomník komisie podľa
schválených Zásad odmeňovania.
____________________________
³) § 15 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
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Článok 5
Spoločné ustanovenie
1. Poslancovi MsZ, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu
primátora odmena podľa Čl. 2 týchto Zásad odmeňovania nepatrí.
2. Poslanec MsZ ako aj člen komisie – neposlanec je povinný doručiť mestskému úradu
každú zmenu týkajúcu sa jeho osoby.
3. V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti je poslanec MsZ ako aj člen komisie –
neposlanec povinný doručiť mestskému úradu doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti.
V prípade, že dočasná pracovná neschopnosť trvá celý kalendárny mesiac, výplata
odmeny nebude za daný mesiac poskytnutá. Ak dočasná pracovná neschopnosť trvá len
časť kalendárneho mesiaca odmena bude vyplatená v alikvotnej výške.
4. Poslanec MsZ a člen komisie – neposlanec sa môže písomne vzdať nároku na odmenu
určenú v zmysle týchto Zásad odmeňovania.
Článok 6
Zrušovanie ustanovenia
1. Dňom účinnosti týchto zásad odmeňovania sa zrušujú Zásady odmeňovania poslancov
Mestského zastupiteľstva Senec schválené Uznesením MsZ v Senci č. 73/2010 zo dňa
09.09.2010 v znení Dodatkov 1-2.
2. Dňom účinnosti týchto zásad odmeňovania sa zrušujú aj Zásady odmeňovania členov
stálych a dočasne zriadených komisií Mestského zastupiteľstva Senec a redakčnej rady
schválené Uznesením MsZ v Senci č. 74/2010 zo dňa 09.09.2010 v znení Dodatkov 1-2.
3. Dňom účinnosti týchto zásad odmeňovania sa zrušujú aj Zásady a financovanie Zboru pre
občianske záležitosti na vykonávanie obradov a slávností na území mesta Senec
schválené Uznesením MsZ v Senci č. 75/2010 zo dňa 09.09.2010 v znení Dodatkov 1-2.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Tieto zásady odmeňovania schválilo Mestské zastupiteľstvo Senec svojím uznesením č.
130/2019 zo dňa 11.12.2019 a nadobúdajú účinnosť l. januára 2020.

Ing. Dušan Badinský
Primátor mesta
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