Č. spisu:449/2019
Č. záznamu: 1055/2019

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach
v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) a § 15 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p.
v y dá v a

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií
Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach.
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenie

(1) Účelom zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach
(ďalej len „Zásady“) je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva
v Želiezovciach (ďalej len „MsZ“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie a určiť
pravidlá odmeňovania členov komisií zriadených MsZ, ktorí nemajú poslanecký mandát.
DRUHÁ HLAVA
ZÁSADY ODMEŇOVANIA
§2
Odmeňovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach
(1) Poslancom MsZ patrí za vykonávanie mandátu odmena.
(2) Štandardná odmena poslanca MsZ za výkon poslaneckej práce v kalendárnom roku je určená
vo výške 100% mesačného platu primátora mesta Želiezovce bez zvýšenia podľa príslušnej platovej
triedy.
(3) Mesačná štandardná odmena poslanca sa rovná 1/12 odmeny poslanca určenej podľa ustanovenia
§ 2 ods. 2 týchto Zásad.
(4) Mesačná štandardná odmena sa poslancovi kráti o 50% v mesiaci, v ktorom zasadá MsZ, ak sa
poslanec nezúčastní na rokovaní MsZ. Ak sa poslanec na rokovaní MsZ nezúčastnil hlasovania vo
výške nad 50% z celkového počtu hlasovaní, kráti sa mu štandardná odmena o 25%.
(5) Poslancom MsZ možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu za ukončenie náročnej aktivity mesta
Želiezovce, na ktorej sa rozhodovacou činnosťou podieľalo MsZ. Návrh na mimoriadnu odmenu
s odôvodnením a poukazom na prospešnú činnosť poslaneckého zboru MsZ predkladá primátor
mesta. O poskytnutí mimoriadnej odmeny a o jej výške rozhoduje MsZ prijatím uznesenia.

(6) Odmena nepatrí poslancom, ktorí písomne vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny
alebo ju odmietli prevziať.
§3
Odmeňovanie zástupcu primátora mesta

(1) Zástupcovi primátora mesta prináleží odmena určená podľa § 2 týchto Zásad.
(2) Zástupcovi primátora mesta, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie
zástupcu primátora mesta patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie
určená primátorom mesta.
(3) Zástupcovi primátora mesta, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu
primátora mesta patrí plat od mesta Želiezovce určený primátorom mesta podľa vecnej a časovej
náročnosti výkonu funkcie.
(4) Odmeňovanie zástupcu primátora mesta podľa ustanovenia § 3 ods. 2 a 3 týchto Zásad sa zverejňuje
na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Želiezovce do 30 dní od určenia primátorom mesta.
§4
Odmeňovanie členov komisií Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach
(1) Odmena v kalendárnom roku pre člena komisie MsZ, ktorý nie je poslancom je určená vo výške 20%
z polovice mesačného platu primátora mesta Želiezovce bez zvýšenia podľa príslušnej platovej
triedy.
(2) Mesačná odmena člena komisie MsZ sa rovná 1/12 odmeny určenej podľa ustanovenia § 4 ods. 1
týchto Zásad.
(3) Odmena za účasť na rokovaní komisií MsZ sa poskytuje najviac za 10 zasadnutí v priebehu
kalendárneho roka.
§5
Zúčtovanie odmien
(1) Odmeny podľa § 2 ods. 3, § 4 ods. 2 týchto Zásad sa vyplácajú polročne v mesiaci jún a december
vo výplatnom termíne Mestského úradu v Želiezovciach (ďalej len „MsÚ“).
(2) Odmena podľa § 3 ods. 1 a 2 týchto Zásad sa vypláca mesačne vo výplatnom termíne MsÚ.
(3) Odmeny podľa ustanovenia § 2 ods. 5, § 5 ods. 1 a 2 týchto Zásad sa vyplácajú v hotovosti v pokladni
MsÚ.
(4) Podkladmi pre vyplatenie odmeny poslancovi MsZ je zápisnica z rokovania MsZ a podpis poslanca
na prezenčnej listine zo zasadnutia MsZ, z ktorých sa vyhotoví súhrnný interný kontrolný doklad
s vyčíslením odmien jednotlivých poslancov za obdobie december až máj a obdobie jún až november
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s overením zapisovateľky MsZ a vedúceho zamestnanca oddelenia organizačno-správneho
a sociálnych vecí.
(5) Podkladom pre vyplatenie odmeny zástupcovi primátora mesta je primátorom mesta potvrdený
„Výkaz dochádzky a výkonov zástupcu primátora mesta“ (príloha č. 1), ktorý zaznamenáva stručný
popis vykonaných úloh a ich časovú náročnosť za aktuálny mesiac.
(6) Podkladmi pre vyplatenie odmeny člena komisie MsZ je pozvánka na zasadnutie komisie MsZ
a „Výkaz zo zasadnutia komisie zriadenej Mestským zastupiteľstvom Želiezovce“ (Príloha č. 2), ktorý
zaznamenáva dátum, čas začatia rokovania, čas ukončenia rokovania, miesto rokovania, podpisy
členov komisie MsZ, podpisy ďalších prizvaných na rokovanie komisie, vyčíslenie odmeny člena,
ktorý nie je poslancom, potvrdenie náplne rokovania komisie príslušným vedúcim zamestnancom
MsÚ, ktorý sa zúčastnil rokovania a potvrdenie vedúceho zamestnanca oddelenia organizačnosprávneho a sociálnych vecí.
(7) Podklady podľa ustanovení § 5 ods. 5 a 6 týchto Zásad sa vyhotovujú v dvoch origináloch a
odovzdajú sa do 3 pracovných dní odo dňa uskutočnenia rokovania na sekretariát primátora mesta.
Jeden originál sa zakladá do spisu organizačných činností komisií MsZ za aktuálny rok a jeden originál
je dokladom mzdovej učtárne.
(8) Podklady podľa ustanovení § 5 ods. 5 a 6 týchto Zásad podliehajú základnej finančnej kontrole.

TRETIA HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§6
(1) Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach, členov komisií a obecnej
školskej rady boli schválené na zasadnutí MsZ dňa 31.01.2019 uznesením č.11/2019.
(2) Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2019.
(3) Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje MsZ.
(4) Dňom 31.01.2019 strácajú účinnosť Zásady odmeňovania poslancov MsZ schválené uznesením MsZ
pod číslom 153/2016 dňa 09.12.2016 v znení dodatku č. 1 schváleného uznesením MsZ pod číslom
6/2017 dňa 26.01.2017.

V Želiezovciach dňa 31.01.2019

Ing. Ondrej Juhász
primátor mesta
Prílohy:
Príloha č. 1 Vzor výkazu dochádzky a výkonov zástupcu primátora mesta, počet strán 1/2 listy
3

Príloha č. 2 Výkaz zo zasadnutia komisie zriadenej Mestským zastupiteľstvom v Želiezovciach

Príloha č. 1 Vzor výkazu dochádzky a výkonov zástupcu primátora mesta, počet strán 1/2 listy

MESTO ŽELIEZOVCE

VÝSTUPNÝ LIST K ZÁKLADNEJ FINANAČNEJ KONTROLE

VÝKAZ DOCHÁDZKY A VÝKONOV ZÁSTUPCU PRIMÁTORA MESTA
Mesiac:
Meno a priezvisko:

Dátum

Služobná
pracovná cesta

Vyznačenie časových úsekov

Rok
2019

pečiatka MsÚ Želiezovce

Príchod
hod.

min.

Odchod
hod.

min.

Príchod
hod.

min.

Odchod
hod.

min.

Odchod
hod.

min.

Príchod
hod.

min.

Na základe poverenia
primátora mesta Želiezovce
HODINY

Poznámky

SPOLU

Výkon podľa KÓD-u činnosti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Spolu za mesiac:

4

podpis zástupcu primátora mesta

Zástupca primátora mesta nie je zamestnancom v pracovnom pomere.
Výkon pracovnej činnosti zástupcu primátora mesta spadá do kontrolnej činnosti primátora mesta
Ing. Ondrej Juhász, primátor mesta
súhlasí s vyplatením odmeny
zástupcu primátora mesta

Dátum:

podpis primátora

Vysvetlivky použitých kódov:
L
- návšteva u lekára
KÓD zverenej činnosti zástupcu primátora mesta
v zmysle poverenia primátora mesta č. spisu: 1891/2018, č. záznamu: 17418 zo dňa 14.12.2018
A-1

-

zvolanie a vedenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach (ďalej len "MsZ")

A-2

-

kontrola výdavkov miezd zamestnancov mesta
pred schválením úhrady miezd zamestnancov mesta

A-3

-

spracovanie podkladov k uzatvoreniu zmlúv a dohôd

B

-

plnenie úloh primátora mesta v plnom rozsahu

C-1

-

súčinnosť na kontrole plnenia hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

C-2
C-3
C-4
C-5

súčinnosť na kontrole plnenia komunitného plánu sociálnych služieb mesta
súčinnosť na tvorbe podkladov súvisiacich s realizáciou investičných projektov
príprava investícií v meste v súčinnosti s tretími osobami
príjem žiadostí, podnetov a pripomienok občanov počas stránkových dní
(v stredu od 15.00 hod. do 16.00 hod. )

C-6
C-7
C-8
C-9
C-10
C-11
C-12
C-13
C-14

-

riešenie podnetov občanov
plnenie nariadení primátora mesta - písomné správy
kontrola plnenia uznesení MsZ
riešenie pripomienok poslancov MsZ a komisií MsZ
pripomienkovanie Všeobecne záväzných nariadení mesta Želiezovce
výkon základných prác v meste v čase nebezpečenstva a ohrozenia obyvateľstva
výkon procesu verejného obstarávania
dodávateľské zabezpečenie verejného obstarávania
súčinnosť na previerkach, kontrolách a vybavovaní sťažností a oznámení,
ktoré uskutočňujú orgány mesta

C-15

-

poverenie primátora mesta - účasť na rokovaní

C-16

-

poverenie primátora mesta - účasť na kultúrno-spoločenských a športových podujatí

C-15

Popis predmetu rokovania
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Príloha č. 2 Výkaz zo zasadnutia komisie zriadenej Mestským zastupiteľstvom v Želiezovciach
MESTO ŽELIEZOVCE

VÝSTUPNÝ LIST K ZÁKLADNEJ FINANČNEJ KONTROLE č. listu:

VÝKAZ ZO ZASADNUTIA KOMISIE ZRIADENEJ MESTSKÝM ZASTUPITEĽSTVOM V ŽELIEZOVCIACH
Názov komisie:
Komisia bola zriadená v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v zn. n. p.
uznesením č. 113/2018 písm. A Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach dňa 14.12.2018
Dátum zasadnutia:
Čas začatia rokovania:
hod.
Miesto rokovania:
Čas ukončenia rokovania:
hod.
Za členov komisie zriadenej mestským zastupiteľstvom boli uznesením č. 12/2019 Mestského
zastupiteľstva v Želiezovciach dňa 31.01.2019 zvolení členovia, ktorí svoju účasť na rokovaní komisie
potvrdzujú vlastnoručným podpisom. Členovia komisie a prizvaní hostia na rokovanie komisie udeľujú
súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých mestu Želiezovce, SNP 2, 937 01
Želiezovce podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a berú na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené §19 - §25 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov.
Meno, priezvisko a vlastnoručný podpis predsedu komisie

Meno, priezvisko a vlastnoručný podpis členov komisie

1.

Vyčíslenie odmeny člena komisie v zmysle Zásad odmeňovania
poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva
v Želiezovciach. Schválené uznesením č.11/2019 Mestského
zastupiteľstva v Želiezovciach dňa 31.01.2019.
Eur Finančnú operáciu je / nie je
možné vykonať

2.

Eur

3.

Eur

4.

Eur

5.

Eur

vedúca oddelenia

Eur

organizačno-správneho a sociálnych vecí
podpis a pečiatka

6.
Meno, priezvisko a vlastnoručný podpis prizvaných na komisiu

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

Náplň rokovania komisie
Vypracovanie stanoviska komisie k rozpočtu danej oblasti
Vypracovanie stanoviska komisie k riešeniu najdôležitejších otázok danej oblasti
Tvorba koncepcie rozvoja danej oblasti
Vypracovanie , iniciatívnych návrhov a podnetov pre MsZ
Spolupráca na tvorbe Všeobecne záväzných nariadení mesta Želiezovce
Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzných nariadení mesta Želiezovce
Odstránenie nedostatkov na svojom úseku

Vyznačiť: ÁNO/NIE

Ostatné v zmysle obsahu programu rokovania komisie – pozvánky (Príloha č. 1)

6

