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Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Ilave
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
(1) Mestské zastupiteľstvo v Ilave na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej v texte „zákon o obecnom zriadení“) vydáva
tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Ilave (ďalej len „zásady
odmeňovania“) a stanovuje ich záväznými.
(2) Zásady odmeňovania upravujú spôsob, výšku a pravidlá na poskytovanie odmien poslancom
Mestského zastupiteľstva v Ilave (ďalej len „poslanec“) a ostatným členom komisií a mestských
výborov.
(3) Odmena za výkon funkcie poslanca podľa týchto zásad odmeňovania nepatrí poslancovi, ktorý
písomne vyhlásil, že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny. Uvedené sa obdobne vzťahuje aj na
člena komisie alebo mestského výboru, ktorý nie je poslancom a písomne vyhlásil, že svoj mandát
bude vykonávať bez odmeny.

DRUHÁ ČASŤ
ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA MESTA
Čl. 1
Odmeňovanie zástupcu primátora mesta

(1) Zástupca primátora mesta Ilava (ďalej len „zástupca primátora“) je poslanec Mestského
zastupiteľstva v Ilave (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“), ktorého spravidla na celé funkčné obdobie
poverí zastupovaním primátor mesta Ilava (ďalej len „primátor“).
(2) Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon
funkcie zástupcu primátora, patrí plat od mesta určený primátorom podľa vecnej a časovej
náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu primátora.
(3) Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora a nie je
dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej
náročnosti výkonu funkcie určená primátorom, najviac vo výške 70 % mesačného platu primátora bez
zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
(4) Plat podľa ods. 2 alebo odmena podľa ods. 3 sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nahor a mesto
je povinné tento plat alebo odmenu zverejniť na webovom sídle mesta do 30 dní od ich určenia
primátorom mesta.
(5) Zástupca primátora okrem platu podľa ods. 2 alebo odmeny podľa ods. 3 tohto článku nemá
nárok na odmeny podľa článku 2 ods. 2 tretej časti týchto zásad odmeňovania.
(6) Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora v plnom rozsahu po zániku mandátu primátora
pred uplynutím funkčného obdobia patrí plat v zmysle osobitných predpisov.
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TRETIA ČASŤ
ODMEŇOVANIE POSLANCOV A OSTATNÝCH ČLENOV KOMISIÍ A MESTSKÝCH VÝBOROV
Čl. 1
Odmeny poslancov
(1) Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena, ktorá je diferencovaná a pozostáva z
čiastkových odmien, ktoré sa odvíjajú od plnenia úloh a časovej náročnosti výkonu funkcie poslanca.
V tejto odmene sú zahrnuté všetky činnosti, ktoré sú s funkciou poslanca spojené, a to najmä:
a) aktívna účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, poradách poslancov mestského
zastupiteľstva, zasadnutiach mestských výborov (ďalej len „MV“), komisií zriadených mestským
zastupiteľstvom (ďalej len „komisia“)
b) činnosť na občianskych obradoch.

Čl. 2
Odmeny poslancov za výkon činnosti poslanca v mestskom zastupiteľstve a jeho orgánoch
a odmeny ostatných členov komisií a MV
(1) Odmeny vyplatené v súlade s čl. 1 ods. 1 písm. a) a mimoriadne odmeny vyplatené podľa ods. 3
tohto článku, môžu byť poslancovi poskytnuté v kalendárnom roku najviac do výšky jedného
mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Po dosiahnutí tohto limitu
sa výplata odmien v príslušnom kalendárnom roku zastaví.
(2) Odmena podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) pozostáva z týchto čiastkových odmien:
a) odmena za aktívnu účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo výške 55 EUR
b) odmena za aktívnu účasť na porade poslancov mestského zastupiteľstva vo výške 55 EUR
c) odmena za aktívnu účasť na zasadnutí komisie vo výške 30 EUR, a to v rovnakej výške pre
predsedu aj člena komisie
d) odmena za aktívnu účasť na zasadnutí mestského výboru vo výške 30 EUR, a to v rovnakej výške
pre predsedu aj člena mestského výboru.
(3) Poslancovi môže byť priznaná aj mimoriadna odmena za súčinnosť pri realizácii akcií v mestskej
časti a jeho participáciu na akciách a projektoch celomestského, regionálneho alebo celoslovenského
významu a participáciu na projektoch EÚ. Výšku odmeny navrhuje primátor alebo zástupca primátora
a schvaľuje ju mestské zastupiteľstvo. Pri určovaní výšky a schvaľovaní mimoriadnej odmeny musí byť
dodržaný limit uvedený v ods. 1 tohto článku.
Čl. 3
Odmeny a príspevky za občianske obrady a slávnosti
(1) Poslancovi, ktorý vykonáva činnosť na občianskych obradoch, patrí odmena v nasledovnej výške:



10 EUR za účasť poslanca na obrade v pracovný deň
14 EUR za účasť poslanca na obrade v sobotu a v nedeľu
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(2) Poslancovi, ktorý vykonáva občianske obrady, patrí na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie
a úpravu zovňajšku paušálny polročný príspevok v nasledovnej výške:





a) za 1 – 10 obradov 20 EUR
b) za 11 – 25 obradov 30 EUR
c) za 26 – 35 obradov 35 EUR
d) za 36 a viac obradov 55 EUR.
Čl. 4
Zúčtovanie odmien

(1) Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov mestského zastupiteľstva a ostatných členov komisií
a MV uvedených v týchto zásadách sú prezenčné listiny z porád mestského zastupiteľstva a zo
zasadnutí mestského zastupiteľstva, komisie a mestského výboru.
(2) Prezenčné listiny z porady mestského zastupiteľstva a zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
komisií a mestských výborov budú odovzdávané na finančno-majetkové oddelenie – mzdovému
referentovi, a to vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
(3) Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancom vykonávajúcim občianske obrady a slávnosti je
polročné vyúčtovanie počtu obradov na základe podkladov z oddelenia vnútornej správy.
(4) Odmeny uvedené v týchto zásadách sa spracovávajú polročne a vyplácajú sa vo výplatnom
termíne Mestského úradu Ilava, t.j. do 14. dňa v mesiaci nasledujúcom po polročnom spracovaní
odmien, a to bezhotovostne na účet, poprípade v hotovosti.
(5) Výdavky súvisiace s výplatou odmien sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov mesta Ilava.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Záverečné ustanovenia
(1) Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Ilave boli schválené Uznesením
Mestského zastupiteľstva v Ilave č. 5/2019 v bode C19 dňa 25.06.2019.
(2) Zmeny a dodatky týchto zásad odmeňovania schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
(3) Zásady odmeňovania nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia mestským zastupiteľstvom
a účinnosť dňom 01.07.2019.
(4) Na základe schválenia týchto Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Ilave sa
rušia Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ilava, ktoré boli schválené
a účinné od 15.06.2010, vrátane dodatkov č. 1 až č. 5.

V Ilave, dňa 25.06.2019

Ing. Viktor Wiedermann
primátor mesta
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