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NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 a § 25 odsek 5 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien

schvaľuje

Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcu primátora mesta, členov a 
tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva a zboru pre občianske záležitosti mesta Svidník.



DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu.

V súčasnej  dobe sa odmeňovanie  poslancov mestského zastupiteľstva,  zástupcu primátora 
mesta,  členov  a  tajomníkov  komisií  mestského  zastupiteľstva  a zboru  pre  občianske 
záležitosti mesta Svidník riadi
a) Zásadami odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcu primátora mesta, 

členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva a zboru pre občianske záležitosti 
mesta  Svidník  schválené  Mestským  zastupiteľstvom  vo  Svidníku  dňa  8.  júna  2011 
uznesením č. 44/2011,

b) Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 78/2011 z 27. septembra 2011.

2. Rozbor príčin nedostatkov.

Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcu primátora mesta, členov a 
tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva a zboru pre občianske záležitosti mesta Svidník 
schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 8. júna 2011 uznesením č. 44/2011 v 
znení neskorších zmien boli pripravované pre situáciu, že Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku 
tvorí 17 poslancov. V tomto volebnom období je to však 15 poslancov. 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení.

Predkladaný  návrh  Zásad  odmeňovania  poslancov  mestského  zastupiteľstva,  zástupcu 
primátora mesta, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva a zboru pre občianske 
záležitosti  mesta  Svidník  v  prvom  rade  odráža  to,  že  došlo  k  zmene  počtu  poslancov 
mestského zastupiteľstva zo 17 na 15, precizuje niektoré formulácie, odstraňuje duplicitné a 
zbytočne dlhé slovné spojenia, zavádza odsek 4 v článku 2 (následné odseky sú prečíslované a 
doplnené) a odmenu zástupcu primátora definuje v závislosti od odmeny primátora mesta, ako 
to je u ostaných poslancov.



Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku na základe § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 9 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva,
zástupcu primátora mesta, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva 

a zboru pre občianske záležitosti mesta Svidník

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Účelom týchto zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcu primátora 
mesta, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva  a členov zboru pre občianske 
záležitosti mesta Svidník (ďalej len „zásady“) je určiť pravidlá odmeňovania 

a) poslancov mestského zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“),
b) zástupcu primátora mesta (ďalej len „zástupca“),
c) členov komisií mestského zastupiteľstva (ďalej len „komisia“), ktorí nie sú poslancami 

mestského zastupiteľstva (ďalej len „zastupiteľstvo“) a tajomníkov komisií,
d) sobášiaceho  a ostatných  spolupôsobiacich  osôb  pri  vykonávaní  sobášov  a  ostatných 

slávností  poriadaných mestom Svidník,
pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.

Článok 2
Odmeňovanie poslancov

1. Každému poslancovi, ktorý je členom mestskej rady, za výkon funkcie poslanca prináleží 
finančná mesačná odmena vo výške 6,00 % aktuálneho mesačného platu primátora mesta 
schváleného zastupiteľstvom, zaokrúhlená na celé Euro nahor,  ktorá slúži aj na pokrytie 
nákladov ako sú
a) náhrady za ušlú mzdu (resp. u podnikateľov za ušlý príjem) v zamestnaní z dôvodu 

plnenia si svojich povinností poslanca (účasť na zasadnutiach zastupiteľstva, mestskej 
rady, komisií, akciách poriadaných mestom),

b) náhrady za  jeho voľný čas  strávený štúdiom materiálov  potrebných k plnohodnotnej 
práci  poslanca  (podklady k zasadnutiam jednotlivých  orgánov  mesta,  zákony,  ďalšie 
právne predpisy, všeobecne záväzné nariadenie mesta, odborná literatúra a tlač),

c) náhrady  nákladov  spojených  s  obstaraním  potrebných  podkladov  a so  zasadnutiami 
jednotlivých orgánov mesta.

2. Každému poslancovi,  ktorý je  predsedom komisie a  nie  je  ani  zástupcom a nie  je ani 
členom mestskej rady, za výkon funkcie poslanca prináleží finančná mesačná odmena vo 
výške 5,50 % aktuálneho mesačného platu primátora mesta schváleného zastupiteľstvom, 
zaokrúhlená na celé Euro nahor,  ktorá slúži aj na pokrytie nákladov ako sú
a) náhrady za ušlú mzdu (resp. u podnikateľov za ušlý príjem) v zamestnaní z dôvodu 

plnenia si svojich povinností poslanca (účasť na zasadnutiach zastupiteľstva, mestskej 
rady, komisií, akciách poriadaných mestom),

b) náhrady za  jeho voľný čas  strávený štúdiom materiálov  potrebných k plnohodnotnej 
práci  poslanca  (podklady k zasadnutiam jednotlivých  orgánov  mesta,  zákony,  ďalšie 
právne predpisy, všeobecne záväzné nariadenie mesta, odborná literatúra a tlač),

c) náhrady  nákladov  spojených  s  obstaraním  potrebných  podkladov  a so  zasadnutiami 



jednotlivých orgánov mesta.

3. Každému  poslancovi,  ktorý  je  členom  komisie a  nie  je  jej  predsedom   a  nie  je  ani 
zástupcom a nie je ani členom mestskej rady, za výkon funkcie poslanca prináleží finančná 
mesačná  odmena  vo  výške  5,00  %  aktuálneho  mesačného  platu  primátora  mesta 
schváleného zastupiteľstvom, zaokrúhlená na celé Euro nahor,  ktorá slúži aj na pokrytie 
nákladov ako sú
a) náhrady za ušlú mzdu (resp.  u  podnikateľov za ušlý príjem) v zamestnaní  z dôvodu 

plnenia si svojich povinností poslanca (účasť na zasadnutiach zastupiteľstva, mestskej 
rady, komisií, akciách poriadaných mestom),

b) náhrady za  jeho voľný čas  strávený štúdiom materiálov  potrebných k plnohodnotnej 
práci  poslanca  (podklady k zasadnutiam jednotlivých  orgánov  mesta,  zákony,  ďalšie 
právne predpisy, všeobecne záväzné nariadenie mesta, odborná literatúra a tlač),

c) náhrady  nákladov  spojených  s  obstaraním  potrebných  podkladov  a so  zasadnutiami 
jednotlivých orgánov mesta.

4. Každému poslancovi, ktorý nie je  zástupcom a nie je  členom mestskej rady a nie je ani 
členom komisie, za výkon funkcie poslanca prináleží finančná mesačná odmena vo výške 
4,50  %  aktuálneho  mesačného  platu  primátora  mesta  schváleného  zastupiteľstvom, 
zaokrúhlená na celé Euro nahor, ktorá slúži aj na pokrytie nákladov ako sú
a) náhrady za ušlú mzdu (resp.  u podnikateľov za ušlý príjem) v zamestnaní  z dôvodu 

plnenia si svojich povinností poslanca (účasť na zasadnutiach zastupiteľstva, mestskej 
rady, komisií, akciách poriadaných mestom),

b) náhrady za  jeho voľný čas  strávený štúdiom materiálov  potrebných k plnohodnotnej 
práci  poslanca  (podklady k zasadnutiam jednotlivých  orgánov mesta,  zákony,  ďalšie 
právne predpisy, všeobecne záväzné nariadenie mesta, odborná literatúra a tlač),

c) náhrady  nákladov  spojených  s  obstaraním  potrebných  podkladov  a so  zasadnutiami 
jednotlivých orgánov mesta.

5. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu 
tejto  jeho funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej  úlohy.  Návrh na túto odmenu 
predkladá primátor mesta. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje zastupiteľstvo 
svojim uznesením.

6. Odmena podľa odseku 1, 2, 3, 4 alebo 5 tohto článku nepatrí poslancovi, ktorý vyhlásil, že 
svoj mandát bude vykonávať bez nároku na odmenu alebo sa tejto svojej odmeny vzdá.

7. Poslancovi nepatrí odmena podľa odseku 1, 2, 3 alebo 4 tohto článku, ak sa v priebehu 
kalendárneho  mesiaca  bez  predchádzajúceho  ospravedlnenia  nezúčastní  2  akcií  alebo 
zasadnutí uvedených pod písm. a) v odseku 1, 2, 3 alebo 4 tohto článku, na ktoré bol 
oficiálne pozvaný.

8. Poslancovi  v súvislosti s výkonom jeho funkcie poslanca patrí mesačná odmena podľa 
odseku 1, 2, 3 alebo 4 len jedna, a to tá, ktorá je pre poslanca finančne výhodnejšia, a to aj 
v prípade, ak je členom viacerých komisií alebo je aj členom mestskej rady a zároveň je 
členom komisie resp. komisií.

Článok 3
Odmeňovanie zástupcu

1. Zástupcovi za výkon jeho funkcie ako dlhodobo plne neuvoľneného na výkon tejto funkcie 



poslanca prináleží finančná mesačná odmena vo výške  16,00 % aktuálneho mesačného 
platu primátora mesta schváleného zastupiteľstvom,  navýšená o odmenu podľa Článku 2 
odsek 1, zaokrúhlená na celé Euro nahor,  ktorá slúži aj na pokrytie jeho nákladov ako sú
a) náhrady  za  ušlý  čas  z dôvodu  plnenia  si  svojich  povinností  zástupcu  (účasť  na 

zasadnutiach zastupiteľstva, mestskej rady, komisii, účasť na rokovaniach v rámci jeho 
právomoci a na akciách poriadaných mestom, plnenie úloh v rámci zverenej právomoci 
primátorom  mesta,  služobné  cesty,  účasť  na  zasadnutiach  orgánov  organizácií  a 
združení,  ktorých  členom  je  mesto  Svidník,  účasť  na  slávnostiach  a na  prijímaní 
významných návštev a osobností),

b) náhrady za  jeho voľný čas  strávený štúdiom materiálov  potrebných k plnohodnotnej 
práci  zástupcu  (podklady  k zasadnutiam  jednotlivých  orgánov  mesta  a k účasti 
na zasadnutiach   orgánov  organizácií  a  združení,  ktorých  členom je  mesto  Svidník, 
zákony, ďalšie právne predpisy, všeobecne záväzné nariadenie mesta, odborná literatúra 
a tlač),

c) náhrady  nákladov  spojených  s  obstaraním  potrebných  podkladov  a so  zasadnutiami 
jednotlivých orgánov mesta a orgánov organizácií a združení, ktorých členom je mesto 
Svidník.

2. Zástupcovi sa v súvislosti s výkonom jeho funkcie a ani v súvislosti  s výkonom funkcie 
poslanca,  člena  mestskej  rady  a člena  komisií  neposkytuje  žiadna  iná  odmena  okrem 
odmeny určenej v odseku 1 tohto článku.

3. Zástupcovi odmena podľa odseku 1 tohto článku nepatrí, ak vyhlási, že svoju funkciu bude 
vykonávať bez nároku na odmenu alebo sa tejto svojej odmeny vzdá.

4. Zástupcovi,  na základe písomného rozhodnutia  primátora mesta,  nepatrí  odmena podľa 
odseku  1  tohto  článku,  ak  sa  zástupca  v priebehu   kalendárneho  mesiaca  bez 
predchádzajúceho ospravedlnenia nezúčastní 3 akcií alebo zasadnutí uvedených v odseku 1 
písm.  a)  tohto  článku,  na  ktoré  bol  oficiálne  pozvaný  alebo  písomne  splnomocnený 
primátorom mesta na jeho zastupovanie na akcii.

Článok 4
Odmeňovanie členov komisií, ktorí nie sú poslancami

1. Každému  členovi  komisie,  ktorý  nie  je  poslancom,  za  výkon  funkcie  člena  komisie 
prináleží  finančná  odmena  vo  výške  1,50  %  priemernej  mesačnej  mzdy  v národnom 
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, zaokrúhlená na celé Euro nahor,  za každú 
účasť na rokovaní  komisie  a  ktorá slúži aj na pokrytie nákladov ako:
a) náhrady za ušlú mzdu (resp.  u podnikateľov za ušlý príjem) v zamestnaní  z dôvodu 

plnenia si svojich povinností člena komisie pri účasti na zasadnutiach komisie,
b) náhrady za  jeho voľný čas  strávený štúdiom materiálov  potrebných k plnohodnotnej 

práci člena komisie (podklady k zasadnutiam komisie, zákony, ďalšie právne predpisy, 
všeobecne záväzné nariadenie mesta, odborná literatúra a tlač),

c) náhrady  nákladov  spojených  s  obstaraním  potrebných  podkladov  a so  zasadnutiami 
komisie.

2. Tajomníkovi komisie prináleží finančná odmena vo výške 1,50 % priemernej  mesačnej 
mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok,  zaokrúhlená na celé 
Euro nahor,  za každú účasť na rokovaní  komisie. Odmena podľa prvej vety tohto odseku 
nepatrí tajomníkovi komisie, ktorý je zamestnancom mesta Svidník za účasť na rokovaní 



komisie, ktorého prevažná časť sa uskutočnila počas ich pracovnej doby.

3. Odmena člena komisie sa vypláca raz štvrťročne na základe prezenčnej listiny zhotovenej 
zo zasadnutia príslušnej komisie.

4. Odmena podľa odseku 1 tohto článku nepatrí  členovi komisie,  ktorý vyhlásil,  že svoju 
činnosť bude vykonávať bez nároku na odmenu alebo sa tejto svojej odmeny vzdá.

Článok 5
Odmeňovanie sobášiaceho a členov zboru pre občianske záležitosti

1. Každému  sobášiacemu, každému  zo  slávnostných   rečníkov  a  každej  z ostatných 
účinkujúcich osôb (recitátor, spevák, hudobník a pod.) pri vykonávaní sobášov a ostatných 
slávností  poriadaných mestom Svidník prináleží za jeho činnosť pri týchto sobášoch alebo 
slávnostiach  (príprava  obradu,  osobná  príprava,  účinkovanie  na  samotnom  obrade) 
finančná odmena  za každú jednu účasť  takto:
a) sobášiacemu a slávnostnému rečníkovi paušálna odmena vo výške 8,50 Eur,
b) ostatným účinkujúcim osobám (recitátor, spevák, hudobník a pod.) paušálna odmena vo 

výške 4,00 Eur.

2. Každému zo  slávnostných   rečníkov  a  každej  z ostatných  účinkujúcich  osôb  (recitátor, 
spevák, hudobník a pod.)  pri  pohreboch poriadaných mestom Svidník prináleží  za jeho 
činnosť  (príprava obradu, osobná príprava, účinkovanie na samotnom obrade) finančná 
odmena  za každú jednu účasť  takto:
a) slávnostnému rečníkovi paušálna odmena vo výške 15,00 Eur,
b) ostatné účinkujúce osoby (recitátor, spevák, hudobník a pod.) paušálna odmena vo výške 

5,50 Eur.

3. Za  kreslenie  a písanie  do  pamätnej  knihy  zboru  pre  občianske  záležitosti  patrí 
zapisovateľovi  do pamätnej  knihy za každý jeden zápis  (stránku)  paušálna  odmena vo 
výške 5,00 až 10,00 Eur podľa náročnosti  a rozsahu zápisu do pamätnej knihy, pričom 
o presnej výške odmeny v tomto rozsahu rozhodne primátor mesta.

4. Každému  sobášiacemu, každému  zo  slávnostných   rečníkov  a  každej  z ostatných 
účinkujúcich osôb (recitátor, spevák, hudobník a pod.) pri vykonávaní sobášov a ostatných 
slávností   poriadaných mestom Svidník a  každému zo slávnostných   rečníkov a každej 
z ostatných  účinkujúcich  osôb  (recitátor,  spevák,  hudobník  a pod.)  pri  pohreboch 
poriadaných mestom Svidník prináleží okrem odmeny uvedenej v ods. 1 a 2 tohto článku 
ešte za každý 1 obrad paušálny príspevok na ošatné vo výške 2,65 Eur.

5. Odmena podľa odseku 1 a 2 tohto článku nepatrí  sobášiacemu, slávnostnému rečníkovi 
alebo inej účinkujúcej osobe pri vykonávaní sobášov, pohreboch a ostatných slávnostiach 
poriadaných mestom Svidník, ktorá vyhlási, že svoju činnosť bude vykonávať bez nároku 
na odmenu alebo sa tejto svojej odmeny vzdá. Odmena podľa odseku 1 a 2 tohto článku 
nepatrí  matrikárovi  a ani  inému  zamestnancovi  mesta  Svidník  za  účinkovanie  pri 
vykonávaní sobášov, pohrebov a ostatných slávností  poriadaných mestom Svidník počas 
ich pracovnej doby.

6. Odmeny podľa odseku 1, 2 a 3 tohto článku a paušálny príspevok podľa odseku 4 tohto 
článku  sa  vyplácajú  raz  štvrťročne  na  základe  návrhu  predsedu  zboru  pre  občianske 
záležitosti po ich schválení primátorom mesta.



7. Materiálne zabezpečenie obradov a ostatných slávností zabezpečuje tajomníčka  zboru pre 
občianske záležitosti, ktorá je zamestnankyňou mesta Svidník a tieto činností sú jej určené 
v pracovnej náplni. Tajomníčka  zboru pre občianske záležitosti taktiež spracúva podklady 
pre predsedu zboru pre občianske záležitosti týkajúce sa vyplácania paušálneho príspevku 
a odmien podľa tohto článku.

Článok 6
Výplata odmeny 

1. Odmena bude vyplatená po zdanení a odpočítaní všetkých odvodov a poistných plnení do 
poistných fondov podľa platných všeobecne záväzných právnych prepisov.

2. Odmeny vyplácané v súlade s článkom 2 odsek 1, 2, 3 a 4 a článku 3 odsek 1 týchto zásad 
sa  po  zdanení  a odpočítaní  odvodov  a poistných  plnení  podľa  odseku  1  tohto  článku 
vyplácajú  poslancovi  a zástupcovi  na  ich  osobný  účet  mesačne.  Odmeny  vyplácané 
v súlade  s článkom 4   a článkom 5  týchto  zásad  sa  po  zdanení  a odpočítaní  odvodov 
a poistných plnení podľa odseku 1 tohto článku vyplácajú členom komisií a členovi zboru 
pre  občianske  záležitosti  v hotovosti  v pokladni  mestského  úradu  v druhom  mesiaci 
kalendárneho štvrťroka nasledujúceho za kalendárnym štvrťrokom, za ktorý sa odmena 
poskytuje. 

Článok 7
Záverečné ustanovenia

1. Tieto zásady  boli  schválené uznesením č.  xx/2014 zastupiteľstva  zo dňa 30.  decembra 
2014. 

2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť a platnosť dňom schválenia zastupiteľstvom.

3. Dňom  účinnosti  týchto  zásad  sa  rušia  Zásady  odmeňovania  poslancov  mestského 
zastupiteľstva,  zástupcu  primátora  mesta,  členov  a  tajomníkov  komisií  mestského 
zastupiteľstva  a  zboru  pre  občianske  záležitosti  mesta  Svidník  schválené  Mestským 
zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 8. júna 2011 v znení ich neskorších zmien a dodatkov.

Ing. Ján Holodňák, v.r.
                                        primátor
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