
Mesto Fiľakovo 

Zásady 

 
odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva (členov mestskej rady a komisií MZ), 

ostatných členov komisií MZ a sobášiacich a členov Zboru pre občianske záležitosti 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

1.  Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove v zmysle ustanovenia  §11, ods. /4/,písm. k) zákona 
o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov schvaľuje tieto  „Zásady odmeňovania 

poslancov mestského zastupiteľstva (členov mestskej rady a komisií MZ), ostatných členov 
komisií MZ a sobášiacich a členov Zboru pre občianske záležitosti.“ (ďalej „zásady“) 

2.  Zásady upravujú spôsob odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove 
(mestskej rady a komisií MZ) ,ostatných členov komisií mestského zastupiteľstva 
a sobášiacich a členov Zboru pre občianske záležitosti a ich účelom je určiť pravidlá 
odmeňovania poslancov pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.  

 

Článok 2 

Spôsob odmeňovania a výška odmeny za výkon funkcie 

 

1. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu  primátora dlhodobo plne uvoľnený zo 
zamestnania patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od 
mesta. Výšku platu zástupcu primátora určuje primátor v závislosti od rozsahu 
a náročnosti úloh, ktoré mu určí v písomnom poverení v rozpätí od  70 - 80% platu 
primátora stanoveného podľa osobitného predpisu (zákon č. 253/1994 Z. z. v znení 
zmien a doplnkov). Zástupcovi primátora možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu 
v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej 
úlohy. O jej udelení rozhoduje primátor mesta.  

2. V prípade , že zástupca primátora nevykonáva  funkciu na plný úväzok , patrí mu plat 
určený podľa predchádzajúcej vety zodpovedajúci výške jeho úväzku. 



3. Ak zástupca primátora mesta plní úlohy primátora v plnom rozsahu v prípade zániku 
mandátu  primátora pred uplynutím funkčného obdobia patrí mu plat podľa osobitného 
zákona (zákon č. 253/1994 Z. z. v znení zmien a doplnkov). 

4. Mesačná odmena poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského 
zastupiteľstva bude stanovená ako násobok  koeficientu a priemernej mesačnej 
nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve  za predchádzajúci rok. 
Mesačná výška odmeny na príslušný rok sa bude upravovať po zverejnení  tohto údaja 
štatistickým  úradom vždy s účinnosťou  od 1.1. kalendárneho roka. 

5. Koeficienty na výpočet  odmien poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva 
sa určujú takto: 

a) poslanec mestského zastupiteľstva – člen komisie -  koeficient 0,067, 
b) člen mestskej rady – koeficient 0,027, 
c) člen komisie – koeficient 0,018, 
d) predseda komisie MZ – koeficient 0,045, 
e) poslanec mestského zastupiteľstva  -  bez zaradenia v komisii, resp. v mestskej 

rade koeficient 0,051 
Pri súbehu funkcií poslanca sa koeficienty uvedené v bodoch  a) až  e)  sčítajú. 

6. Výšku odmien pre tajomníkov komisií MZ, ktorými sú určení zamestnanci mesta, určí 
zástupca primátora, ktorý koordinuje činnosť komisií MZ, a to v rozpätí od 10,-  do 
20,- € mesačne v závislosti od náročnosti práce tajomníka komisie MZ a po dohode 
s predsedom príslušnej komisie. 

7. Odmeny pre poslancov MZ – sobášiacich sa určujú vo výške 15,- € za obrad, 
minimálne však 25,- € za deň , pre členov Zboru pre občianske záležitosti  vo výške 
7,50 € za obrad , minimálne však 15,- € za deň 

8. Odmeny pre členov komisie na kontrolu dodržiavania zákona o ochrane verejného 
záujmu budú vyplatené vo výške podľa bodu 5, písm. e) za každé uskutočnené 
zasadnutie komisie v príslušnom kalendárnom roku, jedenkrát  ročne  v decembrovom 
výplatnom termíne. 

9. Odmeny pre poslancov mestského zastupiteľstva  a členov orgánov mestského 
zastupiteľstva, budú vyplácané štvrťročne, najneskôr  do 20. dňa mesiaca 
nasledujúceho po ukončení príslušného štvrťroka. Základným  predpokladom na 
vyplatenie plnej výšky štvrťročnej odmeny je   ú č a s ť   na všetkých zasadnutiach 
orgánov, ktorých je poslanec členom a u členov komisií mestského zastupiteľstva  
účasť na zasadnutiach komisie v príslušnom štvrťroku. Odmeny za IV. štvrťrok budú 
vyplatené v decembrovom výplatnom termíne ostatných zamestnancov mesta. 

10. Pri ospravedlnenej i neospravedlnenej neúčasti na zasadnutí orgánov sa odmena kráti 
o čiastku, ktorá bude vypočítaná ako podiel štvrťročnej odmeny a počtu  
uskutočnených zasadnutí jednotlivých orgánov v príslušnom štvrťroku. V prípade 
neúčasti poslanca na zasadnutí z dôvodu účasti na iných podujatiach v záujme mesta, 
sa jeho aktivity zohľadnia pri udeľovaní mimoriadnych odmien. 

11.   Evidenciu o účasti na zasadnutiach: 
- mestského zastupiteľstva , mestskej rady a komisie na kontrolu 

dodržiavania zákona o ochrane verejného záujmu vedie kancelária 
primátora mesta, 



- komisií mestského zastupiteľstva  zástupca primátora mesta. 
12. Evidenciu o obradoch Zboru pre občianske záležitosti vedie referentka ZPOZ na 

oddelení vnútornej správy MsÚ. 
13.  Vyplácanie odmien na základe záznamov o účasti členov jednotlivých orgánov 

zabezpečuje prednosta MsÚ v termínoch podľa bodu 9. 
14. Vyplatenie odmien sa uskutoční spravidla v hotovosti - z pokladne mesta, prípadne 

prevodom na účet príjemcu. 
15. Poslancovi a členom komisií – neposlancom  možno poskytnúť aj mimoriadnu 

odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia 
mimoriadnej úlohy. Návrh na vyplatenie tejto odmeny predkladá primátor mesta alebo 
niektorý z poslancov. O poskytnutí odmeny rozhoduje mestské zastupiteľstvo prijatím 
uznesenia.  

16. Odmeny pre členov dočasných  komisií zriadených v zmysle § 15 ods. 1/  zákona 
o obecnom zriadení  budú vyplatené vo výške podľa bodu 5, písm. c) za každé 
uskutočnené zasadnutie komisie vo výplatnom termíne v  mesiaci nasledujúcom 
po ukončení činnosti dočasnej komisie. 
 

17. Odmena nepatrí poslancom a členom komisií -   neposlancom, ktorí sa písomne vzdali 
odmeny alebo poslancom, ktorí písomne vyhlásili do zápisnice na zasadnutí MZ, že 
svoj mandát budú vykonávať bez odmeny. 

Článok 3 

Záverečné a zrušovacie ustanovenie 

1.  Tieto zásady boli schválené mestským zastupiteľstvom dňa  15.12.2014  a nadobúdajú 
účinnosť týmto dňom. 

2. Nadobudnutím  účinnosti týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov mestského 
zastupiteľstva (členov mestskej rady a komisií MZ), ostatných členov komisií MZ a 
sobášiacich a členov Zboru pre občianske záležitosti zo dňa 16. 9. 2010 v znení zmien 
a doplnkov. 

 

 

                                                                                  Primátor  mesta: 

                                                                               Mgr. Attila Agócs, PhD., v. r. 

 


