
Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje 
tieto  
 

Zásady odmeňovania poslancov a členov stálych komisií – neposlancov Mestského 
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom. 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Zásady odmeňovania poslancov a členov stálych komisií – neposlancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiari nad Hronom (ďalej len „Zásady“), pri zohľadnení úloh a časovej 
náročnosti výkonu ich funkcie, ustanovujú 
a) plat a odmenu zástupcu primátora, 
b) odmenu poslanca mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom (ďalej len „poslanec“), 
c) odmenu člena stálej komisie mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom, ktorý nie je 

poslancom (ďalej len „člen komisie - neposlanec“), 
d) úhradu výdavkov poslanca povereného vykonávaním občianskych obradov 

a za reprezentáciu mesta. 
 

 
Článok 2 

Plat a odmena zástupcu primátora 
 

1) Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora a nie je dlhodobo uvoľnený 

zo zamestnania, schvaľuje pracovný úväzok a plat primátor mesta podľa osobitného 

predpisu.1) 

 

2) Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora , patrí paušálna mesačná 
odmena vo výške 1/12 mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej 
skupiny ustanovenej osobitným predpisom.1) 

 
Článok 3 

Odmena poslanca  
 

1) Poslancovi patrí za výkon funkcie poslanca paušálna mesačná odmena vo výške 70% 
z 1/12 mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny 
ustanovenej osobitným predpisom.1) 

 
2) Poslancovi prvýkrát patrí  za výkon funkcie poslanca paušálna odmena v pomernej 

časti podľa odseku 1 aj v mesiaci , v ktorom zložil sľub poslanca. Poslancovi patrí pomerná 
časť odmeny podľa prvej vety aj za  mesiac, v ktorom došlo k zániku jeho poslaneckého 
mandátu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1) Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov. 



Článok 4 
Odmena člena komisie – neposlanca 

 
1) Členovi komisie - neposlancovi patrí odmena  v sume 15,00 € za každú účasť na 

zasadnutí príslušnej uznášaniaschopnej komisie.  
 
2) Za neúčasť člena komisie – neposlanca alebo za účasť člena komisie – neposlanca 

kratšej ako 75% z celkového času na zasadnutí komisie, sa odmena  podľa odseku 1 členovi 
komisie – neposlancovi nepriznáva. 

 
Článok 5 

Úhrada paušálnej odmeny a výdavkov poslanca povereného vykonávaním 
občianskych obradov a za reprezentáciu mesta 

 
1) Poslancovi, okrem odmeny podľa článku 3,  patrí  úhrada zvýšených výdavkov na 

ošatenie a úpravu zovňajšku,2) ktoré mu vznikli v súvislosti  s poverením vykonávania  
občianskych obradov alebo s reprezentáciou mesta v sume najviac  300,00 € za kalendárny 
rok. 

 
2) Poslancovi, okrem odmeny podľa článku 3,  patrí  za jeden obradný deň za výkon 

funkcie na občianskom obrade a za reprezentáciu mesta paušálna odmena  v sume 25,00 €. 
V prípade, ak v rámci obradného dňa vykoná poslanec viac ako jeden obrad, zvýši sa paušálna 
odmena za každý ďalší obrad o sumu 5,00 €.  

 
Článok 6 

Zúčtovanie odmien poslancov a členov komisií – neposlancov 
 

1) Odmena poslanca a člena  komisie – neposlanca podľa  článku 3 sa zúčtuje  a vyplatí 
do desiateho dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. 

 
2) Úhrada zvýšených výdavkov poslanca podľa článku 5 ods. 1 sa vyplatí do desiateho 

dňa v prvom mesiaci kalendárneho roka. 
 
3) Odmena poslanca podľa článku 5 ods. 2 sa zúčtuje a vyplatí do desiateho dňa 

v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac. 
 
4) Odmena a úhrada zvýšených výdavkov   sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor 

a poukazujú sa na osobný účet poslanca alebo člena komisie – neposlanca v peňažnom 
ústave.. 

 
5) Podkladom pre zúčtovanie odmien sú podpísané prezenčné listiny zo zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) a prezenčné 
listiny stálych komisií pri mestskom zastupiteľstve potvrdené podpisom predsedu komisie. 

 
6) Odmeny poskytnuté podľa týchto zásad podliehajú zdaneniu podľa osobitného 

predpisu.3) 
 
 
 
 
 

                                                           
2) § 25 ods. 5 druhá veta zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
3) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 



 
Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
 

 
1) Zrušujú  sa Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiari nad 

Hronom, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 60/2010 zo 
dňa 10.06.2010. 
 

2) Zásady boli schválené uznesením mestské zastupiteľstva č. ...../2018 zo dňa 
dd.mm.rr. 

 
3) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 01.11.2018. 

 
 
 
 
 
                                                                                                Mgr. Peter Antal 
                                                                                                     primátor 


