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Žilina, 28.09.2015 



NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2015  

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

nasledovne: 

 

1.1 v čl. 3 sa ruší ods. 2, 3, 4, 5 a zároveň sa dopĺňa nový odsek 2 v znení: 

„V prípade, že sa člen mestskej rady nezúčastní zasadnutia mestskej rady, 

odmena člena mestskej rady mu nepatrí.“ 

 

1.2 v čl. 4 sa ruší ods. 3 a 4, a zároveň sa dopĺňajú nové odseky 3 a 4 v znení:  

 

3. V prípade, že sa predseda, člen alebo sekretár komisie mestského 

zastupiteľstva nezúčastní zasadnutia komisie mestského zastupiteľstva, 

príslušná odmena predsedu, člena, resp. sekretára komisie mestského 

zastupiteľstva mu nepatrí. 

 

4. Neúčasť na zasadnutí komisie ospravedlňuje člen a sekretár predsedovi 

komisie mestského zastupiteľstva. Predseda komisie mestského 

zastupiteľstva ospravedlňuje svoju neúčasť sekretárovi komisie. 

 

1.3 v čl. 4 ods.  5 sa vkladá nová druhá veta v znení: „V prípade neúčasti v jednej 

komisii sa pre účely vyplatenia odmeny berie do úvahy účasť v tej komisii, 

v ktorej sa zúčastnil.“ 

 

1.4 v čl. 9 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťa „čl. 3, 4“ na tvar „čl. 2 a 5“ 

 

1.5 v čl. 9 ods. 2 sa v druhej vete vkladá za slovo odmena spojenie: „ podľa čl. 2, 

3, 4 a 5“ 

 

II. žiada prednostu mestského úradu 

 

1. vydať úplné znenie Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Žiline do desiatich dní od schválenia mestským zastupiteľstvom 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Materiál sa predkladá ako iniciatívny s cieľom znížiť dopad fungovania poradných orgánov 

mestského zastupiteľstva na rozpočet mesta. 

 

Návrh zahŕňa: 

 

1. zastavenie vyplácania odmeny členom mestskej rady, predsedovi, členom a sekretárovi 

komisií mestského zastupiteľstva v mesiacoch, kedy príslušný orgán nezasadá, 



2. zrušenie krátenia odmeny a úplné zastavenie vyplácania odmeny členom mestskej 

rady, predsedovi, členom a sekretárovi komisií mestského zastupiteľstva v prípade 

neúčasti ospravedlnenej alebo neospravedlnenej, 

3. doplnenie postupu ospravedlňovania neúčasti na zasadnutiach komisií mestského 

zastupiteľstva. 

 

Dopad na rozpočet nie je možné vyčísliť, nakoľko sa odvíja nielen od počtu zasadnutí 

v priebehu kalendárneho roku, ale aj od účasti na zasadnutiach, ktorú nie je možné odhadnúť. 

 

Materiál bol prerokovaný nasledovne: 

- Komisia školstva a mládeže - návrh neschválila (Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 6), 

- Komisia finančná - návrh schválila a odporučila ho prerokovať a schváliť, 

- Mestská rada v Žiline – neprijala platné uznesenie, pretože za návrh ani proti návrhu 

nehlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov mestskej rady. 

 

  



Mestské zastupiteľstvo v Žiline v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje 

 

 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA 

POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE 

 

 

ČASŤ PRVÁ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „zásady“) 

upravujú výšku a pravidlá poskytovania odmien poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline 

v nadväznosti na § 25 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a zároveň upravujú i výšku odmeny sekretárov  komisií mestského zastupiteľstva.  

 

 

ČASŤ DRUHÁ 

ODMENY A PRÍSPEVKY  

 

Čl. 2 

Odmena za výkon funkcie poslanca mestského zastupiteľstva 

 

1. Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „poslanec mestského 

zastupiteľstva“) patrí odmena za výkon funkcie poslanca mestského zastupiteľstva vo 

výške 200,-€.  

 

2. V prípade, že sa poslanec nezúčastní zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré bolo 

zvolané v zmysle schváleného harmonogramu zasadnutí, pričom svoju neúčasť 

ospravedlní, patrí mu odmena podľa ods. 1 tohto článku znížená o 50 %.  

 

3. V prípade, že sa poslanec nezúčastní zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré bolo 

zvolané v zmysle schváleného harmonogramu zasadnutí, pričom svoju neúčasť 

neospravedlní, odmena mu podľa ods. 1 tohto článku nepatrí.   

 

4. V prípade, že sa poslanec nezúčastní mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

pričom svoju neúčasť ospravedlní, patrí mu odmena podľa ods. 1 tohto článku znížená 

o 20%. 

 

5. V prípade, že sa poslanec nezúčastní mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

pričom svoju neúčasť neospravedlní, patrí mu odmena podľa ods. 1 tohto článku znížená 

o 50 %. 

 

 

 

 

 



Čl. 3 

Odmena člena mestskej rady 

 

1. Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý je členom Mestskej rady v Žiline, patrí 

odmena člena mestskej rady vo výške 30, €. 

 

2. V prípade, že sa člen mestskej rady nezúčastní zasadnutia mestskej rady, odmena 

člena mestskej rady mu nepatrí. 

 

2. V prípade, že sa člen mestskej rady nezúčastní zasadnutia mestskej rady, ktoré bolo 

zvolané v zmysle schváleného harmonogramu zasadnutí, pričom svoju neúčasť 

ospravedlní, patrí mu odmena podľa ods. 1 tohto článku znížená o 50 %. 

 

3. V prípade, že sa člen mestskej rady nezúčastní zasadnutia mestskej rady, ktoré bolo 

zvolané v zmysle schváleného harmonogramu zasadnutí, pričom svoju neúčasť 

neospravedlní, odmena mu podľa ods. 1 tohto článku nepatrí. 

 

4. V prípade, že sa člen mestskej rady nezúčastní mimoriadneho zasadnutia mestskej rady, 

pričom svoju neúčasť ospravedlní, patrí mu odmena podľa ods. 1 tohto článku znížená 

o 20 %. 

 

5. V prípade, že sa člen mestskej rady nezúčastní mimoriadneho zasadnutia mestskej rady, 

pričom svoju neúčasť neospravedlní, patrí mu odmena podľa ods. 1 tohto článku znížená 

o 50 %. 

 

 

Čl. 4 

Odmena predsedu, člena a sekretára komisie mestského zastupiteľstva 

 

1. Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý je predsedom komisie mestského 

zastupiteľstva, patrí odmena predsedu komisie mestského zastupiteľstva vo výške 40,-€.  

 

2. Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý je členom komisie mestského zastupiteľstva, 

patrí odmena člena komisie mestského zastupiteľstva vo výške 20,-€.  

 

3. V prípade, že sa predseda, resp. člen komisie mestského zastupiteľstva nezúčastní 

zasadnutia komisie, pričom svoju neúčasť ospravedlní, patrí mu príslušná odmena podľa 

ods. 1 alebo 2 tohto článku znížená o 50 %. Predseda komisie mestského zastupiteľstva 

ospravedlňuje svoju neúčasť sekretárovi komisie. 

 

4. V prípade, že sa predseda, resp. člen komisie mestského zastupiteľstva nezúčastní 

zasadnutia komisie, pričom svoju neúčasť neospravedlní, príslušná odmena mu podľa ods. 

1 alebo 2 tohto článku nepatrí. 

 

3. V prípade, že sa predseda, člen alebo sekretár komisie mestského zastupiteľstva 

nezúčastní zasadnutia komisie mestského zastupiteľstva, príslušná odmena 

predsedu, člena, resp. sekretára komisie mestského zastupiteľstva mu nepatrí. 

 



4. Neúčasť na zasadnutí komisie ospravedlňuje člen a sekretár predsedovi komisie 

mestského zastupiteľstva. Predseda komisie mestského zastupiteľstva ospravedlňuje 

svoju neúčasť sekretárovi komisie. 

 

5. Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý je členom viacerých komisií mestského 

zastupiteľstva, patrí odmena len za členstvo v jednej komisii mestského zastupiteľstva. 

V prípade neúčasti v jednej komisii sa pre účely vyplatenia odmeny berie do úvahy 

účasť v tej komisii, v ktorej sa zúčastnil. V prípade, že poslanec mestského 

zastupiteľstva je členom Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov mesta a zároveň i členom inej komisie mestského zastupiteľstva, na účely 

vyplatenia odmeny sa mu  posudzuje členstvo v inej komisii a nie v Komisii na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta. 

 

6. V prípade súbehu výkonu  funkcie člena komisie mestského zastupiteľstva a predsedu inej 

komisie mestského zastupiteľstva, má poslanec mestského zastupiteľstva nárok na 

odmenu len za funkciu predsedu komisie mestského zastupiteľstva. Odmena člena 

komisie mestského zastupiteľstva mu v tomto prípade nepatrí. Uvedené neplatí v prípade 

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta. 

 

7. Členovi komisie mestského zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom mestského 

zastupiteľstva a ani sekretárom komisie, patrí odmena člena komisie mestského 

zastupiteľstva vo výške 20,-€ za každú účasť na zasadnutí komisie mestského 

zastupiteľstva. 

 

8. Sekretárovi komisie mestského zastupiteľstva, ktorý je zamestnancom mesta, patrí 

odmena vo výške 15,-€ mesačne. 

 

 

Čl. 5 

Odmena predsedu, člena a sekretára výboru v mestskej časti 

 

1. V nadväznosti na Rokovací poriadok výborov mestských častí mesta Žilina patrí za 

výkon funkcie 

a) predsedu výboru v mestskej časti odmena vo výške 30,-€, 

b) sekretára výboru v mestskej časti odmena vo výške 25,-€. 

 

2. Každému poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý je členom výboru v mestskej časti 

a nie je predsedom ani sekretárom výboru v mestskej časti, patrí odmena vo výške 20,-€. 

 

3. V prípade, že sa predseda, sekretár alebo člen výboru v mestskej časti nezúčastní 

zasadnutia výboru v mestskej časti, pričom svoju neúčasť ospravedlní, patrí mu príslušná 

odmena podľa ods. 1 alebo 2 tohto článku znížená o 50 %. Predseda výboru v mestskej 

časti ospravedlňuje svoju neprítomnosť prednostovi mestského úradu. 

 

4. V prípade, že sa predseda, sekretár alebo člen výboru v mestskej časti nezúčastní 

zasadnutia výboru, pričom svoju neúčasť neospravedlní, príslušná odmena mu podľa ods. 

1 alebo 2 tohto článku nepatrí. 

 

 

 



Čl. 6 

Príspevok na mobilný telefón 

 

Poslancovi mestského zastupiteľstva patrí príspevok na mobilný telefón vo výške 15,-€. 

 

 

Čl. 7 

Odmena za výkon funkcie sobášiaceho 

 

1. Poslancovi mestského zastupiteľstva poverenému výkonom funkcie sobášiaceho (ďalej 

len „sobášiaci“) patrí za účinkovanie na občianskom obrade - uzavretí manželstva za 

každý sobáš odmena vo výške 10,-€. 

 

2. Sobášiacemu patrí raz ročne navyše podľa počtu sobášov, ktorých sa zúčastnil k 31.12. 

kalendárneho roku, ďalšia odmena nasledovne: 

 a) za 1 - 9      sobášov   50,-€, 

 b) za 10 - 19 sobášov   100,-€, 

 c) za 20 - 29 sobášov   170,-€, 

 d) za 30 a viac sobášov  260,-€. 

  

 

ČASŤ TRETIA  

ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA 

 

Čl. 8 

Plat a odmena zástupcu primátora 

 

1. Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora1 

dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí v súvislosti s výkonom funkcie zástupcu 

primátora plat2 vo výške päťnásobku odmeny za výkon funkcie poslanca mestského 

zastupiteľstva podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad.  

 

2. Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý nie je na výkon funkcie zástupcu primátora1 

dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, ale funkciu  zástupcu primátora v nadväznosti 

na písomné poverenie vykonáva dlhodobo a plne,  patrí v súvislosti s výkonom funkcie 

zástupcu primátora odmena vo výške päťnásobku odmeny za výkon funkcie poslanca 

mestského zastupiteľstva podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad.  

 

3. Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý nie je na výkon funkcie zástupcu primátora1 

dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, a funkciu  zástupcu primátora v nadväznosti na 

písomné poverenie nevykonáva dlhodobo a plne,  patrí v súvislosti s výkonom funkcie 

zástupcu primátora odmena, ktorej výšku schváli na návrh primátora mesta mestské 

zastupiteľstvo. Výšku odmeny navrhne primátor mesta vzhľadom na rozsah zastupovania 

určený v písomnom poverení ako určitý násobok odmeny za výkon funkcie poslanca 

mestského zastupiteľstva podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad.  

 

                                                 
1 § 13b ods. 1 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
2 § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



4. Za plnenie úloh vyplývajúcich zástupcovi primátora z funkcie poslanca mestského 

zastupiteľstva, člena mestskej rady3, člena, resp. predsedu komisie mestského 

zastupiteľstva, predsedu, člena, resp. sekretára výboru v mestskej časti, patrí zástupcovi 

primátora odmena a príspevok na mobilný telefón podľa týchto zásad. 

 

5. V prípade, že primátor mesta poverí výkonom funkcie zástupcu primátora dvoch 

poslancov, odmeňovanie každého sa posudzuje osobitne a každému z nich bude 

poskytnutý plat alebo odmena podľa ods. 1, 2 alebo 3 tohto článku v nadväznosti na 

rozsah úloh - úväzok určený v písomnom poverení.  

 

6. V prípade zániku mandátu primátora mesta pred uplynutím funkčného obdobia4, patrí 

zástupcovi primátora, ktorý plní všetky jeho úlohy, plat podľa osobitného zákona5. 

 

 

ČASŤ ŠTVRTÁ 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 9 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Odmeny, príspevok a plat sa vyplácajú mesačne. 

 

2. Odmeny podľa čl. 2, 3, 4 a 5 týchto zásad patria poslancovi mestského zastupiteľstva 

i v kalendárnom mesiaci, v ktorom nedošlo k zasadaniu príslušného orgánu. V prípade, že 

príslušný orgán zasadol viac ako jedenkrát v kalendárnom mesiaci, odmena podľa čl. 2, 3, 

4 a 5 sa poskytne iba raz. Odmena predsedu a člena Komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta patrí len za kalendárny mesiac v ktorom 

došlo k zasadnutiu tejto komisie. 

 

3. V prípade, že príslušný orgán zasadá viackrát v kalendárnom mesiaci a odmena má  byť 

podľa týchto zásad znížená za neúčasť, posudzuje sa každá neúčasť samostatne, pričom 

pre účely krátenia odmeny je odmena rozdelená alikvotne podľa počtu zasadnutí v danom 

mesiaci a krátená je len príslušná alikvotná časť a nie celá odmena.  Plat a odmena 

zástupcu primátora podľa čl. 8 ods. 1, 2, 3 týchto zásad sa neznižuje. 

 

4. V prípade, že poslanec mestského zastupiteľstva je i členom mestskej rady, predsedom 

resp. členom komisie mestského zastupiteľstva, predsedom, členom resp. sekretárom 

výboru v mestskej časti, patrí mu odmena za každú činnosť. Pri súbehu funkcie predsedu 

komisie mestského zastupiteľstva a člena inej komisie mestského zastupiteľstva platí 

ustanovenie čl. 4 ods. 6 týchto zásad. 

 

5. V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti poslanca mestského zastupiteľstva, poslanec 

mestského zastupiteľstva doručí mestskému  úradu doklad o dočasnej pracovnej 

neschopnosti. Jeho neúčasť na zasadnutiach  bude pre účely výplaty odmeny 

považovaná za ospravedlnenú. 

 

                                                 
3 § 13b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
4 § 13b ods. 4 a 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
5 Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov 



6. V prípade, že mesto uhradí zamestnávateľovi poslanca mestského zastupiteľstva na 

požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, resp. 

poskytne poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom 

pomere, náhradu ušlého zárobku, zníži sa poslancovi mestského zastupiteľstva odmena za 

výkon tej funkcie, resp. účasti za ktorú, sa náhrada poskytuje. Odmena sa kráti do výšky 

poskytnutej náhrady. V prípade, že náhrada presahuje výšku odmeny, odmena nebude 

vyplatená vôbec. 

 

7. V prípade zániku mandátu poslanca mestského zastupiteľstva v priebehu kalendárneho 

mesiaca sa poskytne príspevok na mobilný telefón úmerne k počtu dní trvania mandátu 

poslanca mestského zastupiteľstva v kalendárnom mesiaci. Ostatné odmeny podľa týchto 

zásad budú vyplatené alikvotne ku dňu trvania mandátu poslanca mestského 

zastupiteľstva a budú znížené iba v prípade, že dôjde k zasadnutiu  príslušného orgánu 

a poslanec mestského zastupiteľstva sa ho nezúčastní. Plat a odmena zástupcu primátora 

mesta podľa čl. 8 ods. 1, 2 a 3 týchto zásad bude vyplatená alikvotne ku dňu trvania 

mandátu poslanca mestského zastupiteľstva. Neúčasť na ustanovujúcom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva nie je dôvodom na krátenie odmeny.  

 

8. V prípade vzniku mandátu poslanca mestského zastupiteľstva alebo poverenia poslanca 

mestského zastupiteľstva zastupovaním primátora v priebehu kalendárneho mesiaca bude 

poskytnutá odmena, príspevok alebo plat alikvotne.  

 

9. V prípade zníženia platu, odmien alebo príspevku podľa podmienok určených v týchto 

zásadách sa plat, odmena alebo príspevok v zníženej výške zaokrúhľuje na celé euro 

nahor. 

 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline schválilo Mestské 

zastupiteľstvo v Žiline svojím uznesením č. 13/2015 dňa 26.01.2015. 

 

2. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline nadobúdajú účinnosť 

dňom 01.02.2015.  

 

3. Dňom účinnosti sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v 

Žiline schválené uznesením č. 13/2011 zo dňa 24.01.2011 v znení dodatku č. 1 a 2. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Igor Choma 

primátor mesta Žilina 


