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Zásady odmeňovania predstaviteľov volených orgánov
mesta Turčianske Teplice
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
(1) Mestské zastupiteľstvo v Turčianskych Tepliciach na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 369/1990 Zb.“) v spojení s § 25 ods. 8 citovaného zákona vydáva tieto Zásady
odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach (ďalej len
„zásady odmeňovania“) a stanovuje ich záväznými.
(2) Tieto zásady odmeňovania upravujú spôsob, výšku a pravidlá poskytovania odmien
poslancom Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach (ďalej len „poslanec“),
členom komisií pri mestskom zastupiteľstve a účinkujúcich na občianskych obradoch ako aj
určenie platu zástupcu primátora.
(3) Odmena za výkon funkcie poslanca podľa týchto zásad odmeňovania nepatrí poslancovi,
prípadne členovi komisie, ktorý písomne vyhlásil, že svoj mandát bude vykonávať bez
odmeny (viď príloha č. 1 zásad odmeňovania).
DRUHÁ ČASŤ
ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA MESTA A HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Článok 2
Odmeňovanie zástupcu primátora mesta
(1) Zástupca primátora mesta Turčianske Teplice (ďalej len „zástupca primátora“) je poslanec
Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“),
ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor mesta Turčianske
Teplice (ďalej len „primátor“).
(2) Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora mesta a je dlhodobo uvoľnený zo
zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora, patrí plat od mesta vo výške určenej
primátorom najviac vo výške 70 % mesačného platu primátora1.;
(3) Zástupcovi primátora, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie
zástupcu primátora a zastupuje primátora podľa písomného poverenia, patrí mesačne
odmena vo výške, ktorú určí primátor mesta osobitným dekrétom. Táto odmena môže byť
najviac vo výške 70 % mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej
skupiny. Zástupca primátora nemá určený pracovný úväzok.
(4) Plat alebo odmenu zástupcu primátora, ktoré určí primátor v zmysle zákonom
stanovených pravidiel, mesto zverejní na svojom webovom sídle do 30 dní od ich určenia.
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§ 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov
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(5) Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora po zániku mandátu primátora, pred
uplynutím funkčného obdobia, patrí plat v zmysle osobitných predpisov.
(6) Zástupcovi primátora sa vypláca mesačne odmena alebo plat.
Článok 3
Odmeňovanie hlavného kontrolóra mesta
(1) Plat hlavného kontrolóra určuje mestské zastupiteľstvo v súlade s § 18c zákona
č. 369/1990 Zb.
(2) Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť odmenu až do výšky 30 % z
mesačného platu na základe návrhu mestskej rady.
TRETIA ČASŤ
ODMEŇOVANIE POSLANCOV
Článok 4
Odmeny za činnosť v mestskom zastupiteľstve a jeho orgánoch
(1) Poslancovi patrí za výkon funkcie odmena, ktorá je diferencovaná a pozostáva
z čiastkových odmien, ktoré sa odvíjajú od plnenia úloh a časovej náročnosti výkonu funkcie
poslanca (napr. účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, účasť na zasadnutiach
komisií zriadených mestským zastupiteľstvom, účasť na zasadnutiach výborov miestnych
častí, činnosť sobášiaceho a hlavného rečníka na občianskych obradoch). Poslancovi odmena
podľa prvej vety nepatrí z dôvodu zvolenia a vykonávania mandátu poslanca, ale táto
odmena poslancovi patrí za všetky jednotlivé činnosti a za jednotlivé úkony vykonávané pri
rôznych príležitostiach, ktoré počas svojho funkčného obdobia reálne uskutočňuje.
(2) Súčet odmien, ktoré patria poslancovi za výkon funkcie nesmie v príslušnom
kalendárnom roku prekročiť jeden mesačný plat primátora bez zvýšenia podľa príslušnej
platovej skupiny (§ 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov). Tento zákonom
určený strop však neplatí v prípade, že poslanec vykonáva činnosti podľa osobitného
predpisu (napr. podľa § 4 ods. 1 zákona o rodine – sobáše/uzavretie manželstva na
matričnom úrad pred povereným poslancom mestského zastupiteľstva).
(3) Mestské zastupiteľstvo
a) Poslanci sú volení v priamych voľbách obyvateľmi mesta.
b) Za výkon funkcie patrí poslancom mestského zastupiteľstva odmena vo výške 50,00 €
za mesiac. (napr. príprava na zastupiteľstvo, komunikácia s občanmi vo svojom
volebnom obvode a pod.).
c) Za účasť poslanca na zasadnutiach uznášaniaschopného mestského zastupiteľstva
patrí poslancovi odmena vo výške 40,00 € za 1 zasadnutie.
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(4) Členovia mestskej rady
a) Mestská rada je zložená z poslancov. Je iniciatívnym, výkonným a kontrolným
orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu
primátora.
b) Poslancom - členom mestskej rady patrí za účasť za zasadnutí uznášaniaschopnej
mestskej rady odmena vo výške 40,00 € za jedno zasadnutie.
(5) Predsedovia a členovia stálych komisií mestského zastupiteľstva
a) Komisie sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
Pôsobia ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva. Každá
komisia pozostáva z predsedu a členov.
b) Za účasť na zasadnutí uznášaniaschopnej komisie patrí predsedovi a členom komisie
nasledovná odmena:
•

predsedovi komisie patrí odmena vo výške 25,00 € za jedno zasadnutie
komisie,

•

členom komisie - poslancom patrí odmena vo výške 17,00 € za jedno
zasadnutie komisie.

•

členom komisie, ktorí nie sú poslancami patrí odmena vo výške 17,00 € za
jedno zasadnutie komisie. V kalendárnom roku však najviac vo výške jednej
polovice mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej
skupiny

•

zapisovateľovi komisie patrí odmena vo výške 20,00 € za jedno zasadnutie
komisie. Avšak ak je predseda komisie alebo člen komisie zároveň aj
zapisovateľom, patrí mu len jedna odmena a to vo vyššej výške.

(6) Zapisovateľovi mestského zastupiteľstva a mestskej rady patrí odmena vo výške 25 € za
jedno zasadnutie mestského zastupiteľstva a mestskej rady.
(7) Predsedovia a členovia dočasných komisií mestského zastupiteľstva
V prípade potreby môže mestské zastupiteľstvo schváliť dočasnú komisiu na odborné
posúdenie, prípravu alebo realizáciu vybranej aktivity mesta. Komisie sú zložené z poslancov
a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Dočasná komisia pozostáva z predsedu
a členov, pričom ich odmeňovanie sa riadi týmito zásadami odmeňovania.
Článok 5
Podmienky poskytovania odmien
(1) Ak sa poslanec nezúčastní na rokovaní mestského zastupiteľstva, mestskej rady,
zasadnutí komisie, odmena za účasť mu nepatrí.
(2) Za neospravedlnenú neúčasť poslanca na rokovaní mestského zastupiteľstva sa odmena
podľa článku 4 ods. 3 písm. b) kráti o 50 % za príslušný mesiac.
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(3) Ak zamestnávateľ, u ktorého je poslanec v pracovnom pomere požiada o refundáciu ušlej
mzdy na základe osobitného predpisu2, poslancovi odmena podľa týchto zásad nepatrí.
(4) Účasť poslanca na zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady vyhodnocuje
sekretariát primátora a to v prípade konania mestského zastupiteľstva, na základe
elektronických údajov o účasti poslancov na hlasovaní mestského zastupiteľstva, prezenčnej
listiny. Údaje o tejto účasti doručí mzdovej účtovníčke najneskôr prvý pracovný deň po
ukončení kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa
vyplácajú odmeny (1. pracovný deň v júni, 1. pracovný deň v decembri).
(5) Zápisnicu z rokovania komisie doručí predseda komisie v písomnej alebo elektronickej
podobe bezodkladne po jej vyhotovení prednostovi mestského úradu.
(6) Evidenciu účasti na zasadnutí komisie zabezpečí zapisovateľ komisie, ktorý vypíše
príslušnú tabuľku dochádzky a spolu s prezenčnými listinami z rokovania ich doručí mzdovej
účtovníčke, najneskôr prvý pracovný deň po ukončení kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa vyplácajú odmeny (1. pracovný deň v júni,
1. pracovný deň v decembri).
Článok 6
Odmeny za občianske obrady a slávnosti
(1) Poslancovi poverenému vykonávaním sobášnych obradov a iných slávností a osobám
určeným na vykonávanie iných obradov patrí odmena za každý jeden obrad v nasledovnej
výške:
• sobáše, uvítanie detí do života, jubileá
15,00 €/obrad
• pohreby
25,00 €/pohreb
• iné obrady
15,00 €/obrad
(2) Na prípravu priestoru a zovňajška sa k uskutočneným obradom v jeden deň, pripočíta
navyše úhrada za jeden obrad. Na krytie zvýšených nákladov na vhodné ošatenie sa vyplatí
čiastka 2,00 € za každý obrad.
Článok 7
Vyplácanie odmien
(1) Odmeny v zmysle článku 4 sa vyplácajú polročne a to v mesiaci - jún (májový výplatný
termín) za december, január, február, marec, apríl, máj a v mesiaci - december (novembrový
výplatný termín) za jún, júl, august, september, október, november.
(2) Odmeny v zmysle článku 6 odst. 1 za občianske obrady a slávnosti sa vyplácajú štvrťročne
a ošatné podľa článku 6 odst. 2 na prípravu priestoru a zovňajšku sa vyplácajú polročne.

2

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
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ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Článok 8
Prechodné ustanovenia
(1) Zásady odmeňovania sú súčasťou sústavy vnútorných predpisov mestského zastupiteľstva
a mestského úradu.
(2) Zmeny a dodatky týchto Zásad odmeňovania schvaľuje mestské zastupiteľstvo
uznesením.
(3) Poslanci sú uvoľňovaní zo zamestnania na rokovanie mestského zastupiteľstva a
rokovania jeho orgánov z dôvodu všeobecného záujmu v súlade s osobitným predpisom3 a za
svoju činnosť im patrí refundácia ušlej mzdy alebo odmena podľa týchto zásad odmeňovania.
Článok 9
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
(1) Zrušujú sa Zásady odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Turčianske
Teplice, ktoré boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva mesta Turčianske Teplice
č. 42/2018 z 28. júna 2018.
(2) Tieto Zásady odmeňovania boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva
č. 13/2019 zo dňa 14. februára 2019 a nadobúdajú účinnosť dňa 1. marca 2019.

V Turčianskych Tepliciach, 1. februára 2019

......................................................
Mgr. Igor Hus
primátor mesta Turčianske Teplice

3
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Príloha č. 1
Vyhlásenie
poslanca MZ , člena komisie MZ o vzdaní sa odmeny

Meno a priezvisko : ................................................
Dátum narodenia : ..............................
Trvalý pobyt : .................................................

vyhlasujem,
že sa vzdávam nároku na odmenu, ktorá mi patrí podľa Zásad odmeňovania volených
predstaviteľov volených orgánov mesta Turčianske Teplice s účinnosťou od ....................
V Turčianskych Tepliciach .............................
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Podpis :

Dôvodová správa
k Zásadám odmeňovania predstaviteľov volených orgánov
mesta Turčianske Teplice
Na schválenie predkladáme návrh nových Zásad odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta
Turčianske Teplice (ďalej len „zásady“). Dôvodom pristúpenia k vypracovaniu nových zásad je
zosúladenie interného predpisu mesta s rozsiahlou legislatívnou zmenou – novelizácie zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“). Novela zákona o obecnom zriadení účinná od 1. apríla 2018 zaviedla niektoré legislatívne
úpravy, ktoré v praxi znevýhodňovali určité kategórie osôb z hľadiska možnosti odmeny za časovú
náročnosť výkonu funkcie. Z tohto dôvodu bola v krátkom čase prijatá ďalšia novela zákona
o obecnom zriadení účinná od 1. 2. 2019, ktorou sa upravila oblasť odmeňovania poslancov a tiež
zástupcu starostu/primátora (zmena a doplnenie prostredníctvom zákona č. 5/2019 Z. z.). Podrobnejšie
ide o tieto úpravy:
Odmeňovanie poslancov naposledy upravila novela zákona o obecnom zriadení, ktorá nadobudla
účinnosť 1. 4. 2018 (prostredníctvom zákona č. 70/2018 Z. z.). Uvedená právna úprava zaviedla
obmedzenia v odmeňovaní poslancov obecných zastupiteľstiev tak, že v § 25 ods. 8 zákona o
obecnom zriadení stanovila finančný strop odmeny poslanca. Aktuálne poslanec obecného
zastupiteľstva môže ročne dostať odmenu najviac v sume mesačného platu starostu obce.
Aplikačná prax v krátkom čase ukázala, že zákonná úprava odmeňovania poslancov účinná od apríla
2018 vytvára bariéry a neumožňuje obciam adekvátne (a spravodlivo) odmeňovať poslancov obecného
zastupiteľstva. Aktuálne znenie zákona (účinné do 31.1.2019) priznáva odmenu vyššiu ako mesačný
plat starostu len poslancom, ktorí sú dlhodobo uvoľnení zo zamestnania na výkon svojej funkcie,
tzn. napr. viceprimátorov, či zástupcov primátora/starostu. Nezohľadňuje sa tak činnosť iných
poslancov vo väčšom rozsahu, ktorí vykonávajú poslanecký mandát popri zamestnaní, a zároveň plnia
úlohy aj pri zastupovaní starostu obce alebo vykonávajú úkony pri rôznych príležitostiach (napr.
sobáše, uvítania detí, oslavy významných jubileí obyvateľov obce a pod.).
Novelizované znenie § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení prináša viaceré zmeny:
„(7) Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu,
patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo
výške 70 % mesačného platu starostu;18ab) jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva
zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu.10aa) Poslanec podľa prvej vety sa považuje na
účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v
pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu
zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná
odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 %
mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Tým nie je dotknutá odmena
podľa odseku 8. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety a tretej vety sa
vzťahujú osobitné predpisy. Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej vety obec
zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.“
Novela upravuje odmeňovanie zástupcu starostu. Odstraňuje nerovnosť pri odmeňovaní zástupcu
starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania. Napríklad zástupcom starostu môže byť aj
dôchodca, podnikateľ alebo nezamestnaný, kedy uvedené osoby pre výkon funkcie nemôžu byť
dlhodobo uvoľnené zo zamestnania.
Novelizované znenie § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení priznáva zástupcovi starostu, ktorý:
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a. je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie, plat najviac vo výške 70 %
mesačného platu starostu,
b. nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania a zastupuje starostu podľa písomného poverenia ,
mesačnú odmenu najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny.
V obidvoch prípadoch určuje zástupcovi plat/odmenu starosta, ktorý je pri určovaní obmedzený
uvedeným stropom. Priznaním platu/odmeny zástupcovi starostu nie je dotknutá odmena podľa
§ 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení.
Plat alebo odmenu zástupcu starostu, ktoré určí starosta v zmysle vyššie uvedených zákonom
stanovených pravidiel, obec zverejní na svojom webovom sídle do 30 dní od ich určenia.
Novela tiež rozširuje možnosť udelenia odmeny nad tento zákonom určený strop v prípade, že
poslanec vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu (napr. uzatvára sobáše). Táto odmena nad
rámec mesačného platu starostu musí byť určená v zásadách odmeňovania poslancov.
Novelizované znenie § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení:
„(8) 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
starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Poslancovi, ktorý vykonáva činnosti podľa
osobitného predpisu, môže nad rámec odmeny podľa prvej vety patriť ďalšia odmena určená v
zásadách odmeňovania poslancov.“
V návrhu Zásad sú oproti doteraz platným zásadám zvýšené sumy za jednotlivé činnosti, ktoré daný
poslanec reálne uskutočňuje počas výkonu svojho poslaneckého mandátu.
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