
Mestské zastupiteľstvo v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s ust. § 25 ods. 5 a ods. 9 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva tieto  

 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V RAJCI, ČLENOV MESTSKEJ RADY, 

ČLENOV KOMISIÍ PRI MZ, ČLENOV – NEPOSLANCOV KOMISIÍ PRI 

MZ A ZAPISOVATEĽOV KOMISIÍ PRI MZ 
 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Zásady určujú záväzné pravidlá pre odmeňovanie poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Rajci za niektoré činnosti pri výkone ich funkcie. 

2. Odmeny v zmysle týchto Zásad sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov mesta na 

príslušný rozpočtový rok. 

3. Tieto Zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je na výkon funkcie 

zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania. Takémuto poslancovi patrí 

namiesto odmeny primeraný plat od obce v zmysle ust. § 25 ods. ods. 8 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 
Čl. 2 

Predmet úpravy 

 

1. Tieto zásady upravujú: 

- odmeňovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Rajci (ďalej len „poslanci MZ“), 

- odmeňovanie členov Mestskej rady v Rajci  

- odmeňovanie predsedov a členov stálych komisií pri MZ v Rajci 

- odmeňovanie predsedov a členov dočasných komisií pri MZ v Rajci 

- zapisovateľov stálych komisií pri MZ v Rajci 

- zapisovateľov dočasných komisií pri MZ v Rajci. 

 

2. Zásady zároveň upravujú odmeňovanie neposlancov za ich prácu v stálych komisiách mestského 

zastupiteľstva. 

 

Čl. 3 

Odmeňovanie poslancov MZ 
 

1. Poslancovi mestského zastupiteľstva patrí za výkon poslaneckej práce odmena vo 

výške 10,00 € za každú začatú hodinu rokovania mestského zastupiteľstva. 

2. Poslancovi  za  neúčasť  na  rokovaní  MZ  odmena  nepatrí. 

 
Čl. 4 

Odmena členov MR 

 

1. Poslancovi, ktorý  je členom  mestskej rady,  patrí  k poslaneckej  odmene  podľa  čl. 2 

ods. 1  týchto  zásad  aj  odmena  za  každú  účasť  na  rokovaní mestskej rady, a to  

výške 10,00 €/za každú začatú hodinu rokovania mestskej rady. 

2. Poslancovi, ktorý je členom mestskej rady, za neúčasť na rokovaní mestskej rady  

odmena  nepatrí. 



 

Čl. 5 

 Odmena predsedov a členov komisií pri MZ 
 

1. Poslancovi MZ, ktorý je predsedom stálej alebo dočasnej komisie pri MZ, patrí 

k poslaneckej odmene podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad aj odmena vo výške 7,- € za 

každú začatú hodinu zasadania komisie pri MZ. 

2. Poslancovi MZ, ktorý je členom stálej alebo dočasnej komisie pri MZ, patrí 

k poslaneckej odmene podľa čl. 2 ods. 1 týchto zásad aj odmena vo výške 7,- € za 

každú začatú hodinu zasadania komisie pri MZ. 

3. Poslancovi za neúčasť na zasadnutí komisie pri MZ odmena nepatrí. 

 

 
Čl. 6 

 Odmena členov - neposlancov komisií pri MZ 
 

1. Občanovi, ktorý je členom – neposlancom stálej alebo dočasnej komisie pri MZ, patrí 

odmena vo výške vo výške 7,00 € za každú začatú hodinu zasadania komisie pri MZ. 

2. Za neúčasť člena – neposlanca na zasadnutí komisie pri MZ sa odmena uvedená v ods. 

1 neprizná. 

 
Čl. 7 

 Odmena zapisovateľa komisií pri MZ 
 

1. Zapisovateľovi stálej alebo dočasnej komisie pri MZ patrí odmena za prácu 

zapisovateľa vo výške 7,00 € za každú začatú hodinu zasadania komisie pri MZ. 

2. Odmena zapisovateľa komisií pri MZ patrí aj zastupujúcemu zapisovateľovi, ktorý 

vykonáva činnosť za menovaného zapisovateľa v čase jeho neprítomnosti na zasadnutí 

komisie. 

 

Čl. 8 

Výplata odmien 

 

1. Odmena vyplácaná poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady, 

členom komisií pri MZ a zapisovateľom komisií pri MZ za prácu v jednotlivých 

orgánoch sa sčítava.  

2. Odmena poslanca mestského zastupiteľstva môže byť v kalendárnom roku poskytnutá 

v celkovej výške jedného mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia podľa 

príslušnej platovej skupiny (§ 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení). 

3. Odmena člena komisie podľa čl. 6 týchto Zásad môže byť v kalendárnom roku 

poskytnutá v celkovej výške ½ mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia podľa 

príslušnej platovej skupiny (§ 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení). 

4. Odmeny podľa bodu čl. 3, čl. 4, čl. 5, čl. 6 a čl. 7 týchto Zásad sa vyplácajú 

v nasledovných termínoch: 

- za 1.polrok vo výplatnom termíne za mesiac jún 

- za 2.polrok vo výplatnom termíne za mesiac november 

podľa účasti na jednotlivých zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady 

a komisií. 

 



 

 

 

Čl. 9 

Záverečné  ustanovenia 

 

1. Zmeny a dodatky týchto Zásad schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

2. Schválením  týchto  zásad  sa  rušia Zásady odmeňovania poslancov, ktoré boli 

schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 75/2010 zo dňa 22.6.2010. 

3. Tieto Zásady odmeňovania poslancov MZ, členov mestskej rady, členov – 

neposlancov komisií pri MZ a zapisovateľov komisií pri MZ boli schválené 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 43/2018 zo dňa 24.5.2018 . 

4. Tieto  zásady  nadobúdajú  účinnosť  dňom schválenia v MZ. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján   R y b á r i k , v.r. 

primátor mesta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


