MESTO NOVÁ BAŇA
_________________________________________
_________________________________________
Zásady odmeňovania
ovania poslancov Mestského zastupiteľstva
zastupite
v Novej Bani, Mestskej rady
v Novej Bani a členov a zapisovateľov
zapisovate
komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve
zastupite
mesta v Novej Bani.
Článok I.
Rozsah platnosti

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tieto zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva
zastupiteľstva v Novej Bani,
Mestskej rady v Novej Bani,
Bani členov a zapisovateľov
ov komisií
komisi zriadených pri
Mestskom zastupiteľstve
ľstve mesta Nová Baňa upravujú odmeňovanie:
ňovanie:
poslancov – predsedov a členov stálych alebo dočasných
asných komisií zriadených pri MsZ
zástupcu primátora
členov mestskej rady
poslancov poverených vykonávať
vykonáva občianske obrady
členov
lenov stálych alebo dočasných
doč
komisií pri MsZ – neposlancov
zapisovateľov
ov stálych alebo dočasných
do
komisií pri MsZ

Článok II.
Odmeny poslancov
1. Účelom
elom týchto zásad je určiť
ur pravidlá odmeňovania
ovania poslancov pri zohľadnení
zoh
úloh a
časovej náročnosti
čnosti výkonu ich funkcie.
2. Poslancom poskytuje Mesto Nová Baňa
Ba odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Poslancom sa poskytujú nasledovné odmeny:
a.) vo výške 50 eur za každú účasť
ú
poslanca na zasadnutí mestského zastupiteľstva,
zastupite
b.) vo výške 30 eur za každú účasť
ú
poslanca na zasadnutí mestskej rady,
c.) vo výške 20 eur za riadenie komisie MsZ predsedovi komisie pri MsZ,
d.) vo výške 15 eur za každú účasť
ú
poslanca ako člena
lena na zasadnutí komisie pri MsZ,
e.) poslanec MsZ a člen komisie sa môže vzdať
vzda nároku na odmeny podľa
pod Zásad
odmeňovania.
vania. Nároku na tieto odmeny sa musí vzdať
vzdať písomným vyhlásením,
ktoré bude datované a poslancom podpísané. Toto vyhlásenie musí byť
by doručené
mestskému úradu. Nároku na odmenu sa môže vzdať
vzdať najskôr odo dňa
d doručenia
písomného vyhlásenia mestskému úradu. V prípade platného vzdania sa nároku na
odmeny nebude poslancovi odmena vykazovaná.
lenom a zapisovateľom
zapisovateľ
stálych alebo dočasných
asných komisií zriadených pri MsZ sa
4. Členom
poskytujú nasledovné odmeny:
a) vo výške 15 € pre člena
č
za každú účasť na zasadnutí príslušnej uznášaniaschopnej
komisie MsZ,
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b) vo výške 20 € pre zapisovateľa za prácu zapisovateľa za každé zasadnutie
uznášaniaschopného mestského zastupiteľstva,
c) vo výške 20 € pre zapisovateľa za prácu zapisovateľa za každé zasadnutie
uznášaniaschopnej komisie MsZ,
d) vo výške 10 € za každú účasť člena komisie ZPOZ na občianskom obrade
e) sobášiacim poslancom a členom komisie ZPOZ k odmene podľa písm. c) tohto
článku patrí odmena za úpravu zovňajšku ročne v sume 50 €.
5. V prípade, že sa poslanec MsZ alebo člen komisie zúčastní na viac ako polovice
hlasovaní uskutočnených počas trvania rokovania mestského zastupiteľstva alebo
komisie odmena mu prináleží v stanovenej výške.
6. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti
výkonu funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu
predkladá primátor mesta. O poskytnutí tejto odmeny rozhoduje mestské
zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
Článok III.
Odmeňovanie zástupcu primátora
1.

Zástupcovi primátora, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona
o obecnom zriadení, sa poskytuje odmena vo výške 20 € za každú účasť na porade
primátora mesta a na porade vedenia MsÚ. Okrem toho zástupca primátora ako
poslanec má nárok aj na odmenu podľa článku II.

2. Zástupcovi primátora možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej
náročnosti výkonu funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto
odmenu predkladá primátor mesta. O poskytnutí tejto odmeny rozhoduje mestské
zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
Článok V.
Výplata odmeny
1. Odmeny budú vyplácané polročne na základe predloženej prezenčných listín, ktoré
dokladujú účasť poslanca a člena komisie na zasadnutí, Prezenčné listiny zo
zasadnutia komisie pri MsZ musia obsahovať aj kópiu zápisnice zo zasadnutia.
Výplata odmeny je stanovená vo výplatných termínoch určených pre zamestnancov
MsÚ.
2.

Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, člena komisie a zapisovateľa
komisie pri MsZ.

3. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje.
Článok VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Poslancovi patrí tiež náhrada skutočných cestovných výdavkov, ktoré mu vznikli
v súvislosti s výkonom funkcie poslanca alebo člena komisie pri výjazdoch komisie
mimo územia mesta Nová Baňa.
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2. Uvedené zásady môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k
týmto zásadám alebo prijatím nových zásad.
Rušia sa:
a) zásady odmeňovania poslancov v Meste Nová Baňa zo dňa 23.06.2015 schválené
uznesením MsZ č. 55/2015
Schválené uznesením MsZ č. 8/2019 zo dňa 23.01.2019

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta
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