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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č. __/2018 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje 

 

1. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

  



      

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Materiál sa predkladá ako iniciatívny s cieľom zosúladiť Zásady odmeňovania poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Žiline s platnou legislatívou. 

 

 

Dňom 01.04.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 70/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý má dopad na 

odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva tým, že sa stanovuje strop odmeny, ktorá 

môže byť poslancom mestského zastupiteľstva vyplatená v kalendárnom roku, v maximálnej 

výške 1 mesačného platu primátora mesta. 

 

Uvedená odmena zahŕňa všetky odmeny, ktoré sú v súčasnosti poslancom Mestského 

zastupiteľstva v Žiline vyplácané za rôzne aktivity, resp. členstvá (napr. účasť na zasadnutiach 

mestského zastupiteľstva, členstvo v komisiách, členstvo vo výboroch v mestských častiach, 

sobášenie). 

 

Keďže súčasný spôsob odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline výrazne 

prekračuje zákonom stanovený strop, predkladá sa návrh na úpravu, ktorá reflektuje zmenu 

zákona, a to v podobe jednej odmeny mesačne vo výške 1/12 mesačného platu primátora.  

 

Materiál bol prerokovaný komisiou finančnou a komisiou kultúry, športu, cestovného ruchu 

a miestneho rozvoja.  

Komisia finančná s predloženým materiálom nesúhlasí a neodporúča ho mestskému 

zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. 

Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja hlasovala o predloženom 

návrhu s dodatkom, že odporúča doriešiť spôsob odmeňovania sobášiacich poslancov, paušálne 

náhrady a spôsob ich vyúčtovania. Tento návrh bol jednohlasne schválený.  

 

 

 

POSTUP VÝPOČTU ODMENY 

 

Plat primátora mesta Žilina pre účely stanovenia výšky odmeny poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Žiline sa pre rok 2018 vypočíta nasledovne: 

 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 2017 x koeficient 

podľa počtu obyvateľov mesta Žilina 

 

954 x 3,19 = 3043,26  a zaokrúhľuje sa na celé euro nahor = 3044 € 

Mesačná odmena poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline 

1/12 z 3044 = 253,66 € 

 

 



      

 

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“) 

v nadväznosti na § 15 ods. 4 a § 25 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov upravujú výšku a pravidlá poskytovania odmeny poslancom Mestského 

zastupiteľstva v Žiline, členom komisií mestského zastupiteľstva – neposlancom, sekretárom  

komisií mestského zastupiteľstva a odmeňovanie zástupcu primátora. 

 

 

ČASŤ DRUHÁ 

ODMENA 

 

Čl. 2 

Odmena poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline 

 

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

zastupiteľstva“) patrí odmena vo výške 1/12 mesačného platu primátora mesta Žilina (ďalej 

len „primátor“) bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny1, t.j. bez započítania 

prípadného zvýšenia platu primátora podľa § 4 ods. 2 druhej vety zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov ako aj bez ohľadu na skutočnosť, ak primátor je zároveň poslancom 

Národnej rady Slovenskej republiky a počas poberania platu poslanca Národnej rady 

Slovenskej republiky mu patrí plat najviac v sume minimálnej mzdy. 

 

2. Odmena podľa odseku 1 tohto článku  sa vypláca mesačne. 

 

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

zastupiteľstva, pričom svoju neúčasť neospravedlní, patrí mu odmena podľa odseku 1 tohto 

článku znížená o 50 %. V prípade, že Mestské zastupiteľstvo v Žiline zasadá v kalendárnom 

mesiaci viackrát a odmena má byť podľa týchto zásad znížená za neúčasť, posudzuje sa 

každá neúčasť samostatne, pričom pre účely zníženia odmeny je odmena rozdelená 

alikvotne podľa počtu zasadnutí v danom mesiaci a znížená je len príslušná alikvotná časť 

a nie celá odmena.   

 

 

 

                                                 
1 § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov 



      

 

Čl. 3 

Odmena člena komisie mestského zastupiteľstva - neposlanca 

 

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

zastupiteľstva a ani sekretárom komisie, patrí odmena vo výške 20,-€ za každú účasť na 

zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva. 

 

2. Odmena podľa odseku 1 tohto článku môže byť v kalendárnom roku poskytnutá v celkovej 

výške 1/2 mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia podľa príslušnej platovej 

skupiny2.  

 

3. V prípade, že by členovi komisie mestského zastupiteľstva – neposlancovi prislúchala za 

účasť na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva odmena podľa odseku 1 tohto článku, 

ktorá by prekročila výšku podľa odseku 2 tohto článku, odmena vyplatená nebude. 

 

 

Čl. 4 

Odmena sekretára komisie mestského zastupiteľstva 

 

 

Sekretárovi komisie mestského zastupiteľstva, ktorý je zamestnancom Mesta Žilina, patrí 

odmena vo výške 15,-€ mesačne. 

 

 

 

ČASŤ TRETIA  

ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA 

 

Čl. 5 

 

Poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora3 dlhodobo 

uvoľnený zo zamestnania, patrí v súvislosti s výkonom funkcie zástupcu primátora plat4 vo 

výške päťnásobku odmeny poslanca mestského zastupiteľstva podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad.  

 

 

 

ČASŤ ŠTVRTÁ  

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 6 

Spoločné ustanovenia 

 

 

1. Poslancovi mestského zastupiteľstva patrí náhrada výdavkov, ktoré mu vznikajú 

v súvislosti s výkonom funkcie poslanca za používanie telefónu vo výške 15,-€ mesačne.  

 

                                                 
2 § 15 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
3 § 13b ods. 1 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
4 § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



      

 

2. V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti je poslanec mestského zastupiteľstva ako aj 

člen komisie mestského zastupiteľstva - neposlanec povinný doručiť mestskému úradu 

doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti. V prípade, že dočasná pracovná neschopnosť 

trvá celý kalendárny mesiac, výplata odmeny bude za daný mesiac pozastavená a doplatená 

v najbližšom kalendárnom mesiaci. 

 

3. V prípade, že mesto na požiadanie uhradí zamestnávateľovi poslanca mestského 

zastupiteľstva 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 

podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad o výšku poskytnutej náhrady. V prípade, že náhrada 

presahuje výšku odmeny podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad, odmena podľa čl. 2 ods. 1 týchto 

zásad nebude vyplatená vôbec a zároveň odmena za nasledujúci kalendárny mesiac bude 

krátená o výšku náhrady, ktorá presiahla výšku odmeny podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad. 

 

4. V prípade vzniku alebo zániku mandátu poslanca mestského zastupiteľstva v priebehu 

kalendárneho mesiaca sa odmena, plat alebo náhrada, poskytovaná podľa týchto zásad, 

poskytne úmerne k počtu dní trvania mandátu poslanca mestského zastupiteľstva 

v kalendárnom mesiaci.  

 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline schválilo Mestské 

zastupiteľstvo v Žiline svojím uznesením č. _______ dňa ________. 

 

2. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline nadobúdajú účinnosť 

dňom 01.04.2018.  

 

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

schválené uznesením č. 13/2015 zo dňa 26.01.2015 v znení zmien a doplnení schválených 

uznesením č. 40/2017 zo dňa 20.02.2017 a uznesením č. 156/2017 zo dňa 18.09.2017. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Igor Choma 

primátor mesta Žilina 


