
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA MESTA KEŽMAROK 

Mestské zastupiteľstvo (MsZ)  v Kežmarku v zmysle § 11  ods. 4, písm. k), § 25 ods. 1, písm. 

c) a ods. 8, zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) 

v y d á v a 

zásady odmeňovania poslancov MsZ v Kežmarku 

I. 

ÚVODNÉ  USTANOVENIE 

 
1.      Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Kežmarku upravujú poskytovanie: 

a)      Odmien poslancom, ktorí vykonávajú funkciu v zmysle § 25 ods. 5,  zákona   

       o obecnom zriadení za účasť na riadnych zasadnutiach MsZ  

       v Kežmarku, 

b)      odmien za prácu predsedov komisií MsZ, 

c)      odmien za prácu zapisovateľom a členov komisií MsZ (aj neposlancov), 

d)      odmien zástupcovi primátora mesta Kežmarok 

e)      odmien za vykonávanie obradov 

f)       mimoriadnych odmien. 

2.      Výška odmeny je prepočítaná percentuálnym podielom z priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve (ďalej len NH), vyčíslenej Štatistickým úradom SR 

(ďalej len ŠÚ) za predchádzajúci kalendárny rok. Valorizácia odmeny bude vykonaná vždy k 1. 

marcu príslušného kalendárneho roka na základe údajov  ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny 

rok. 

3.      Výška odmeny za vykonávanie obradov je stanovená pevnou finančnou sumou. 

 

II. 

TVORBA  ODMIEN 

 

Výdavky súvisiace s vyplácaním odmien uvedených v článku I. sa uhrádzajú z rozpočtových 

prostriedkov mesta Kežmarok. 

 

III. 

SADZBY  ODMIEN  ZA  ZASADNUTIE  MESTSKÉHO   

ZASTUPITEĽSTVA 
 

1. Mesačná paušálna odmena za výkon funkcie poslanca je vo výške 30 €.  

2.   Poslancovi mestského zastupiteľstva v Kežmarku za účasť na riadnych  

      zasadaniach MsZ v priebehu volebného obdobia patrí  odmena vo výške 25 %  priemernej     

      mesačnej mzdy zamestnanca v NH za jedno zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

3. Za neúčasť na zasadnutí MsZ, ani v prípade, ak nie je mestské zastupiteľstvo   

uznášaniaschopné, odmena neprináleží. 



4. Podkladom pre vyplatenie odmeny je vlastnoručne podpísaná prezenčná listina poslancom   

MsZ a zápisnica zo zasadnutia  zastupiteľstva. 

 

 

 

 

IV. 

SADZBY  ODMIEN  ZO 

ZASADNUTIA  KOMISIÍ  MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 

 

1.     Predsedovi komisie MsZ v Kežmarku za účasť na riadnych zasadaniach komisie 

v priebehu volebného obdobia patrí odmena vo výške 6 % priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v NH za jedno zasadnutie komisie. Maximálne 6 zasadnutí za rok. 

2.     Za neúčasť na zasadnutí komisie, ani v prípade, že komisia nie je uznášaniaschopná, 

odmena neprináleží. 

3.     Podkladom pre vyplatenie odmeny je vlastnoručne podpísaná prezenčná listina 

predsedom komisie a zápisnica zo zasadnutia komisie vyhotovená zapisovateľom komisie. 

4.  Zapisovateľovi komisie MsZ v Kežmarku  za účasť na riadnych zasadaniach komisie 

v priebehu volebného obdobia patrí odmena vo výške 3 % priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v NH za jedno zasadnutie komisie. Maximálne 6 zasadnutí za rok. 

5.     Za  neúčasť na zasadnutí komisie, ani v prípade, že komisia nie je uznášaniaschopná, 

odmena neprináleží. 

6.     Podkladom pre vyplatenie odmeny je vyhotovená zápisnica zo zasadnutia komisie 

a vlastnoručne podpísaná prezenčná listina zapisovateľom komisie. 

7.     Členom komisie MsZ v Kežmarku (aj neposlancom) za účasť na riadnych zasadaniach 

komisie v priebehu volebného obdobia patrí odmena  vo výške 3 %  priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v NH za jedno zasadnutie komisie. Maximálne 6 zasadnutí za rok. 

8.     Za  neúčasť na zasadnutí komisie, ani v prípade, že komisia nie je uznášaniaschopná, 

odmena neprináleží. 

9. Za  neúčasť na zasadnutí komisie, ani v prípade, že komisia nie je uznášaniaschopná, 

odmena neprináleží. 

10.  Podkladom pre vyplatenie odmeny je vlastnoručne podpísaná prezenčná listina členmi 

komisie a zápisnica zo zasadnutia komisie vyhotovená zapisovateľom komisie. 

11. Odmena nepatrí poslancom, predsedom a členom komisií, zástupcovi primátora, ktorý 

vyhlási, že svoj mandát budú vykonávať bez nároku na odmenu. 

  

V. 

SADZBA ODMENY ZÁSTUPCOVI PRIMÁTORA MESTA KEŽMAROK 
 

1. Zástupcovi primátora, ktorý je na výkon verejnej funkcie dlhodobo uvoľnený 

z doterajšieho zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo odmeny v zamestnaní 

primeraný plat od mesta Kežmarok (ďalej len „mesto“), ktorý mu určí primátor mesta. 

2. Zástupcovi primátora, ktorý vykonáva túto funkciu bez prerušenia pracovného 

pomeru alebo výkonu doterajšieho zamestnania, sa poskytne odmena vo výške, ktorú 

mu určí primátor mesta.     

 

 

 

 



VI. 

ZÁSADY  ODMIEN  ZA  VYKONÁVANIE OBRADOV 

1. Poslancovi MsZ v Kežmarku patrí za vykonávanie slávnostných obradov paušálna  

odmena  za prvý obrad v danom dni 15, - eur a ďalší nasledujúci obrad v danom dni 

5,- eur za obrad.  

2. Podkladom pre vyplatenie odmeny sú spracované listiny matričným úradom mesta  

Kežmarok. 

 

VII. 

SPOLOČNÉ  USTANOVENIE 

 
1.    Termín výplaty odmien je kvartálne vyplácaný na účet.  

2.     Zostatok finančných prostriedkov schválených rozpočtom mesta Kežmarok  

určených na výkon funkcie poslancov a členov komisií bude uvoľnený až po 

stanovení odmien poslancom MsZ, predsedom a členom komisií MsZ tak, že 

zostatok nerozdelených odmien za príslušný rok bude rozdelený medzi poslancov 

v pomere ako sa zúčastňovali na rokovaniach MsZ a komisiách MsZ v príslušnom 

kalendárnom roku. Takto vzniknutú sumu vyplatí Mestský úrad Kežmarok 

poslancom MsZ vo výplatnom termíne za mesiac december príslušného roka. 

3.    Zásady, ich doplnky a zmeny schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

 

 

 

VIII. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
1.  Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Kežmarku schválilo mestské zastupiteľstvo     

     na svojom zasadnutí dňa 01. 10. 2015 uznesením č. 261/2015 a nadobúdajú účinnosť     

     01. 01. 2016. 

2.   Rušia sa Zásady odmeňovania poslancov MsZ  v Kežmarku uznesením 324/2014 zo                                   

     dňa 18. 12. 2014. 

  

 

KEŽMAROK 01. 10. 2015      

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák v. r. 

primátor mesta  

 

 


