
 

Z Á S A D Y   O D M E Ň O V A N I A 

poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany, členov 

stálych a dočasných komisií Mestského zastupiteľstva 

Šurany, členov výborov mestských častí v Šuranoch 

a Zboru pre občianske záležitosti mesta Šurany 
 

 

 
I. 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 11, odst. 4 písm. k/   v y d á v a   „Zásady 

odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany, členov stálych a dočasných 

komisií Mestského zastupiteľstva Šurany, členov výborov mestských častí v Šuranoch 

a Zboru pre občianske záležitosti mesta Šurany /ďalej Zásady“/, ktoré  

u p r a v u j ú    odmeňovanie poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany, členov stálych a 

dočasných komisií Mestského zastupiteľstva Šurany, členov výborov mestských častí 

v Šuranoch a Zboru pre občianske záležitosti mesta Šurany. 

  

 

II. 

 

SADZBY ODMIEN 

 

1.Zástupcovi primátora mesta Šurany patrí odmena vo výške 500,00 eur mesačne. 

2.  

a) Poslancovi Mestského zastupiteľstva Šurany za účasť na plánovaných zasadaniach 

mestského zastupiteľstva v roku patrí odmena vo výške  50 eur/1 zasadanie.  

Táto odmena bude percentuálne krátená o neúčasť na hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní 

sa považuje i to, keď je poslanec prítomný na zasadaní, ale nehlasuje. 

b) Poslancovi Mestského zastupiteľstva Šurany za účasť na neplánovaných zasadaniach 

mestského zastupiteľstva v roku patrí odmena vo výške 33,50 eur/ 1 zasadanie. 

Táto odmena bude percentuálne krátená o neúčasť na hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní 

sa považuje i to, keď je poslanec prítomný na zasadaní, ale nehlasuje. 

 

3. 

a) Predsedom a podpredsedom komisií, výborov mestských častí za účasť na zasadaniach 

komisií, výborov mestských častí v roku  patrí odmena vo výške  17 eur/1 zasadanie. 

Táto odmena bude percentuálne krátená o neúčasť na hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní 

sa považuje i to, keď je poslanec prítomný na zasadaní, ale nehlasuje. 

 

b) Členom komisií, výborov mestských častí za účasť na zasadaniach komisií, výborov 

mestských častí mesta v roku patrí odmena vo výške 13,50 eur/1 zasadanie.  

Táto odmena bude percentuálne krátená o neúčasť na hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní 

sa považuje i to, keď je člen komisie, výboru prítomný na zasadaní, ale nehlasuje. 
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4.   Zapisovateľom komisií, výborov mestských častí za účasť na zasadaniach komisií,     

výborov  mestských častí v roku patrí odmena vo výške 15 eur/1 zasadanie. 

5.   Členom Zboru pre občianske záležitosti mesta Šurany za účasť na občianskych obradoch  

      a slávnostiach organizovaných mestom patrí odmena vo výške  13,50 eur/ 1 deň.  

6.   Finančné čiastky odmien v bode 1 až 3 budú navýšené podľa účasti o nevyčerpané   

      finančné prostriedky schválené v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok v zmysle čl.  

      III. odst. 2 písm. a,b  týchto „Zásad odmeňovania“. 

 

 

III. 

 

SPOLOČNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Komisia a  výbor zasadali v príslušnom mesiaci vtedy, ak je prednostovi Mestského úradu 

Šurany odovzdaná písomná zápisnica vrátane prezenčnej listiny. 

2.  

a) Finančné prostriedky, ktoré sa nevyčerpali za neúčasť poslancov mestského zastupiteľstva 

budú prerozdelené na  počet hlasovaní poslanca za hodnotené obdobie. 

b) Finančné prostriedky, ktoré sa nevyčerpali za neúčasť členov stálych a dočasných komisií 

mestského zastupiteľstva, členov výborov mestských častí budú prerozdelené na počet 

hlasovaní členov stálych a dočasných komisií mestského zastupiteľstva, členov výborov 

mestských častí za hodnotené obdobie. 

3. Odmeny v zmysle čl. II. ods. 1 sa vyplácajú mesačne, odmeny v zmysle čl. II. odst. 2 až 5 

a čl. III. odst. 2  písm. a, b týchto „Zásad odmeňovania“ sa vyplácajú polročne k 31.7. a 

31.1. v bežnom roku, pričom je hodnotené obdobie do 30.6. a do 31.12. bežného roku. 

 

 

IV. 

 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Tieto "Zásady odmeňovania" sú súčasťou Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií 

Mestského zastupiteľstva Šurany. 

2. Tieto "Zásady odmeňovania" schválilo Mestské zastupiteľstvo Šurany svojím uznesením 

č. 2/2015-Z bod IX. zo dňa 22.1.2015 a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia. 

3. Týmto dňom strácajú účinnosť "Zásady odmeňovania" schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva Šurany č. 4/2011-Z bod XVI. zo dňa 20.05.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Ing. Marek O r e m u s  

            primátor mesta Šurany 


