
 

 

 

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, 

zapisovateľov Mestského zastupiteľstva, komisií 

Mestského zastupiteľstva Šurany, výborov mestských 

častí  a členov Zboru pre občianske záležitosti  

mesta Šurany. 
 

 

Mestské zastupiteľstvo Šurany /ďalej len „MsZ“/ v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  /ďalej len „zákon“/ 

schvaľuje:   

 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany, členov stálych a dočasných 

komisií Mestského zastupiteľstva Šurany, členov výborov mestských častí v Šuranoch, 

zapisovateľov Mestského zastupiteľstva, komisií Mestského zastupiteľstva Šurany, výborov 

mestských častí  a členov Zboru pre občianske záležitosti mesta Šurany   /ďalej len „Zásady“/. 

 

 

ČASŤ PRVÁ 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

 

Článok 1 

 Úvodné ustanovenia 

 

Zásady upravujú v nadväznosti na § 15 ods. 4 a § 25 ods. 8 zákona výšku a pravidlá 

poskytovania odmeny poslancom MsZ, členom komisií a ich zapisovateľom, zapisovateľovi 

MsZ a výborov v častiach mesta, členom Zboru pre občianske záležitosti mesta Šurany /ďalej 

len „ZPOZ“/. 

 

 

ČASŤ DRUHÁ 

 

ODMENA 

 

Článok 2  

Odmena poslanca Mestského zastupiteľstva v Šuranoch 

 

1. Poslancovi MsZ patrí za výkon poslaneckej funkcie paušálna odmena vo výške 50 % z 1/12 

mesačného platu primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny, 

t.j. bez zvýšenia platu primátora mesta Šurany podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. 

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

neskorších predpisov. 

 

 



  

2. Poslancovi MsZ patrí za účasť na zasadnutí MsZ odmena vo výške 24 % z 1/12 mesačného 

platu primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny, t. j. bez 

zvýšenia platu primátora mesta Šurany podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. 

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

neskorších predpisov. 

Táto odmena patrí poslancovi MsZ za účasť na zasadnutí MsZ. V prípade, že sa poslanec 

MsZ nezúčastní zasadnutia MsZ, odmena mu nepatrí. Vyplatenie odmeny je podmienené 

účasťou na zasadnutí MsZ, ktoré je uznášaniaschopné a z ktorého je vyhotovená zápisnica.  

 

3. Poslancovi MsZ, ktorý je predsedom, podpredsedom stálej alebo dočasnej komisie pri 

MsZ, patrí okrem odmeny podľa bodu 1  a bodu 2 tohto článku, odmena vo výške 16 % 

z 1/12 mesačného platu primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej 

skupiny, t.j. bez zvýšenia platu primátora mesta Šurany podľa § 4 ods. 2 zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov. Táto odmena patrí poslancovi MsZ za účasť na 

zasadnutí komisie MsZ. V prípade, že sa poslanec MsZ ako predseda, podpredseda 

príslušnej komisie nezúčastní zasadnutia tejto komisie, odmena mu nepatrí.  

Vyplatenie odmeny je podmienené účasťou na zasadnutí komisie, ktorá je 

uznášaniaschopná a z ktorej je vyhotovená zápisnica. 

 

4. Poslancovi MsZ, ktorý je členom stálej alebo dočasnej komisie pri MsZ, patrí okrem     

odmeny podľa bodu 1 a 2 tohto článku, odmena vo výške 13 % z 1/12 mesačného platu 

primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny, t.j. bez zvýšenia 

platu primátora mesta Šurany podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov. Táto odmena patrí poslancovi MsZ za účasť na zasadnutí komisie MsZ. 

V prípade, že sa poslanec  MsZ ako člen príslušnej komisie nezúčastní zasadnutia tejto     

komisie, odmena mu nepatrí.   

Vyplatenie odmeny je podmienené účasťou na zasadnutí komisie, ktorá je 

uznášaniaschopná a z ktorej je vyhotovená zápisnica.  

  

5. Poslancovi MsZ, ktorý je predsedom, podpredsedom výboru mestskej časti, patrí okrem   

odmeny podľa bodu 1, 2, 3 a 4 tohto článku, odmena vo výške 10 % z 1/12 mesačného 

platu primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny, t.j. bez 

zvýšenia platu primátora mesta Šurany podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. 

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

neskorších predpisov. Táto odmena patrí poslancovi MsZ za účasť na zasadnutí výboru 

mestskej časti. V prípade, že sa poslanec MsZ ako predseda, podpredseda výboru 

v mestskej časti nezúčastní zasadnutia výboru, odmena mu nepatrí. 

Vyplatenie odmeny je podmienené účasťou na zasadnutí výboru, ktorý je 

uznášaniaschopný a z ktorého je vyhotovená zápisnica.  

 

 

Článok 3  

Odmena člena komisie MsZ, ktorý nie je poslancom 

 

1. Členovi komisie MsZ, ktorý nie je poslancom MsZ patrí paušálna odmena vo výške 50 % 

z 1/24 mesačného platu primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej 

skupiny, t. j. bez zvýšenia platu primátora mesta Šurany podľa § 4 ods. 2 zákona  č. 



  

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov. 

2. Členovi komisie MsZ, ktorý nie je poslancom MsZ  patrí za účasť na zasadnutí komisie 

MsZ odmena vo výške 13 % z 1/24 mesačného platu primátora mesta Šurany bez zvýšenia 

podľa príslušnej platovej skupiny, t.j. bez zvýšenia platu primátora mesta Šurany podľa § 4 

ods. 2 zákona  č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

 

3. V prípade, že sa člen komisie MsZ  nezúčastní zasadnutia komisie, odmena mu nepatrí. 

Vyplatenie odmeny je podmienené účasťou na zasadnutí komisie, ktorá je 

uznášniaschopná a z ktorej je vyhotovená zápisnica. 

 

4. Ročná odmena člena komisie MsZ, ktorý nie je poslancom nesmie presiahnuť  1/2 

mesačného platu primátora mesta Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny, 

t.j. bez zvýšenia platu primátora mesta Šurany podľa § 4 ods. 2 zákona  č. 253/1994 Z. z. 

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

neskorších predpisov. 

 

 

Článok  4   

Odmena zapisovateľov MsZ, komisií MsZ, výborov v častiach mesta a odmena členov, 

ktorí nie sú poslancami výborov mestských častí 

 

1. Zapisovateľovi MsZ, ktorý je zamestnancom mesta Šurany patrí odmena vo výške 40 EUR 

za každé zasadnutie MsZ, ktoré je uznášaniaschopné a z ktorého je vyhotovená zápisnica. 

 

2. Zapisovateľovi komisií MsZ patrí odmena vo výške 30 EUR za každé zasadnutie komisie 

MsZ, ktorá je uznášaniaschopná a z ktorej je vyhotovená zápisnica. 

 

3. Zapisovateľovi  výborov v častiach mesta a členom, ktorí nie sú poslancami výborov 

mestských častí  patrí odmena vo výške 15 EUR za každé zasadnutie výboru, ktorý je 

uznášaniaschopný a z ktorého je vyhotovená zápisnica. 

 

 

Článok 5  

Odmena členov ZPOZ 

 

1. Poslancovi   MsZ   patrí   odmena   za   občiansky  obrad  organizovaný  mestom  vo výške  

50 EUR. 

 

2. Členovi ZPOZ, ktorý nie je poslancom patrí odmena za občiansky obrad organizovaný 

mestom vo výške 25 EUR. 

 

3. Odmeny poslancov za vykonávanie obradov v zmysle bodu 1 tohto článku sa nezahŕňajú 

do odmien vyplácaných v zmysle Článku 2 týchto Zásad (§ 25 ods. 8 zákona).  

 

4. Podkladom pre výplaty odmien podľa bodu 1 tohto článku je výkaz obradov predložený 

Oddelením pre veci organizačné a správne Mestského úradu Šurany, agenda: Matrika 

Mestského úradu Šurany Mestským kultúrnym strediskom Šurany. 

 



  

Článok 6 

 Výplata odmien 

 

1. Odmeny budú vyplácané nasledovne: 

   a) mesačná  paušálna  odmena  podľa Článku  2  bod  1  a  podľa  Článku 3 bod 1  k 15. dňu    

       nasledujúceho mesiaca, 

   b) ostatné odmeny do 15.07. a do 15.01.. 

 

2. Odmeny  sú  vyplácané  Mestom  Šurany  prostredníctvom  Mestského úradu  Šurany  a  to    

     bezhotovostne na účet všetkým osobám, ktorým v zmysle týchto Zásad patria. 

 

3. Odmeny vyplatené podľa týchto Zásad sa zaokrúhľujú na celé eurá smerom hore. 

 

 

ČASŤ TRETIA 

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 7 

   Spoločné ustanovenia 

 

1. Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancov, členov komisií, výborov v mestských    

častiach, zapisovateľov MsZ, komisií, výborov  v mestských častiach a ZPOZ je 

uznesenie   MsZ  č. 3/2019 –Z bod VIII. zo dňa 11.04.2019, ktorým boli schválené tieto  

Zásady. 

 

2. Podkladmi pri poskytovaní odmien poslancom, členom komisií, výborov, zapisovateľov     

MsZ,  komisií a výborov v mestských častiach  na  základe ich účasti sú prezenčné listiny.      

 

3. V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti je poslanec MsZ ako aj člen komisie MsZ, 

ktorý nie je poslancom, povinný doručiť Mestu Šurany - Mestskému úradu Šurany doklad 

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

celý kalendárny mesiac, výplata odmeny  nebude za daný mesiac poskytnutá. 

 

4. V prípade, ak zamestnávateľ poslanca MsZ, prípadne člena komisie MsZ uplatní v zmysle     

ustanovení § 25 ods. 6 zákona požiadavku na náhradu za vyplatenú náhradu mzdy,    

neprináleží tomuto poslancovi, prípadne členovi komisie MsZ, výboru v častiach mesta     

odmena. 

 

5. Maximálna výška celkovej odmeny, ktorú možno poslancovi MsZ počas kalendárneho 

roka poskytnúť, predstavuje sumu vo výške jedného mesačného platu primátora mesta 

Šurany bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

 

6. Odmena nepatrí poslancovi, členovi komisie MsZ, výboru v častiach mesta, ktorý 

písomne vyhlási, že svoj mandát alebo funkciu bude vykonávať bez odmeny. Toto 

vyhlásenie musí mať písomnú formu a je účinné najskôr doručením písomnosti do 

podateľne Mestského úradu Šurany, ak sa v ňom neuvádza iný termín nadobudnutia jeho 

účinnosti. 

 

 



  

 

Článok 8  

 Záverečné ustanovenia  

 

 

1. Tieto Zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo Šurany svojím uznesením č. 3/2019-Z bod 

VIII.  zo dňa 11.04.2019 a nadobúdajú účinnosť dňom 01.05.2019. 

 

2.   Týmto dňom strácajú účinnosť 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  

      schválené  uznesením   Mestského   zastupiteľstva   Šurany   č. 2/2015-Z bod IX.  zo   dňa    

      22.01.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

V Šuranoch, dňa 11.04.2019 

 

 

Ing. Marek O r e m u s 

primátor mesta Šurany, v. r. 

 

 


