
M E S T O      Č A D C A
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZÁSADY  ODMEŇOVANIA
poslancov  Mestského  zastupiteľstva  Mesta Čadca

Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca v zmysle ustanovenia § 11  ods. 4 písm. k) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva



ZÁSADY  ODMEŇOVANIA
poslancov  Mestského  zastupiteľstva  Mesta Čadca

§ 1
Úvodné ustanovenia

1/   Práca poslanca mestského zastupiteľstva  je dobrovoľná činnosť, ktorú vykonáva mimo 
      pracovného času a bez prerušenia pracovného alebo obdobného pracovného pomeru.

2/   Tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva  Mesta Čadca ( ďalej len 
      „MsZ“) upravujú poskytovanie

    A/  odmeny   
      
1. krátkodobo uvoľnenému poslancovi mestského zastupiteľstva 
2. krátkodobo uvoľnenému poslancovi mestského zastupiteľstva  – členovi mestskej rady (ďalej

len „MsR“)

     B/  platu poslancovi MsZ, ktorý je pre výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo svojho 
          zamestnania /zástupca primátora/, alebo ktorý pred nástupom do funkcie nebol
          v  pracovnom alebo obdobnom pracovnom pomere /ďalej len „dlhodobo uvoľnený 
          poslanec“/.

§ 2
Poslanecká odmena

1/   Poslancovi MsZ patrí za výkon verejnej funkcie (poslaneckej práce) základná mesačná
      odmena vo  výške  180 €. V  prípade,  že  mandát  poslanca  netrvá celý mesiac, sa  táto  
      odmena primerane kráti. 

2/    Za každú  ospravedlnenú neúčasť na pracovnom  rokovaní MsZ sa mu  v danom mesiaci       
        mesačná odmena podľa § 2 bod 1 týchto zásad  kráti  o 50 %.

3/    Za každú neospravedlnenú neúčasť na pracovnom rokovaní MsZ sa mu v danom mesiaci 
       mesačná odmena  podľa § 2 bod 1 týchto zásad  neudelí. 

4/     Odmena poslanca MsZ  sa každoročne upraví, vždy po oficiálnom zverejnení priemernej
        mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za predchadzajúci rok, na základe
        údajov ŠÚ SR k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka s účinnosťou od 01. januára
        príslušného roka.  



      

§ 3
Odmena člena mestskej rady

1/   Poslancovi, ktorý je členom MsR patrí k poslaneckej odmene podľa § 3 týchto zásad aj mesačná
      odmena, a to vo výške 49 €.

2/   V prípade ospravedlnenej  neúčasti poslanca na rokovaní MsR sa mu mesačná odmena podľa 
       § 3 bod 1 týchto zásad kráti o 50 %.

3/    Za každú neospravedlnenú neúčasť na pracovnom rokovaní MsR sa mu v danom mesiaci 
       mesačná odmena  podľa § 3 bod 1 týchto zásad  neudelí. 

4/   Odmena člena MsR sa každoročne upraví,  vždy po oficiálnom zverejnení priemernej
       mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za predchadzajúci rok, na základe
       údajov ŠÚ SR k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka s účinnosťou od 01. januára
       príslušného roka.  
      

§ 4
Plat zástupcu primátora /dlhodobo plne uvoľnený poslanec/

1/   Primátora mesta zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie 
      poverí zastupovaním primátor mesta. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu  
      určenom primátorom mesta v písomnom poverení.

2/   Primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich poradie.

3/   Poverenému zástupcovi primátora patrí plat vo výške 85 % platu priznaného primátorovi 
      v zmysle zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
      starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Plat zástupcovi primátora
      sa valorizuje s úpravou platu primátora s platnosťou od 01. januára príslušného roka.
      Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

4/  Poverenému zástupcovi primátora na kratší pracovný čas /úväzok/ patrí plat zodpovedajúci 
     dohodnutému kratšiemu pracovnému času.

5/   S prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu verejnej funkcie možno zástupcovi 
      primátora, ktorý je poverený plniť úlohy primátora, udeliť štvrťročne  odmenu do výšky 
      30  %  súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.

6/   Zástupcovi primátora možno poskytnúť mimoriadnu odmenu za činnosť vykonávanú 
      v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých 
      dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku a pri odstraňovaní ich následkov.

7/   O poskytnutí odmien podľa odsekov 5 a 6  a ich výške rozhoduje MsZ na návrh 
      primátora.



 
8/   Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora po zániku mandátu primátora                          
      pred uplynutím funkčného obdobia, patrí plat v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. 
      o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
      neskorších predpisov.

9/   Na zástupcu primátora sa nevzťahujú ustanovenia § 2 a § 3 týchto zásad.

§ 5
Výplata odmien

1/   Odmena bude vyplatená:
       a) mesačne

- poslanecká odmena v zmysle § 2 bod 1 týchto zásad,
- odmena poslancov na zasadnutiach MsZ, MsR v zmysle § 2 bod 2, § 3 bod 1 týchto zásad,

2/   Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca. Odmeny sú splatné pozadu, vo 
      výplatnom termíne zhodnom s výplatným termínom  zamestnanca mesta.

3/   Podkladom pre výplatu odmeny sú
a) prezenčné listiny MsZ,
b) účasť poslanca na hlasovaní  v MsZ,
c) prezenčné listiny MsR,

§ 6
Zrušovacie a záverečné ustanovenia

1/   Poslanec môže vykonávať práva a povinnosti zo svojej funkcie bez nároku na odmeny, 
      resp. vzdať sa odmeny, alebo jej časti na základe svojho  písomného oznámenia 
      doručeného Mestu Čadca – Mestskému úradu Čadca.

2/   Rušia sa:
               Zásady odmeňovania poslancov MsZ schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 
               Mesta Čadca č. 54/2012 zo dňa 24.05.2012.
           

3/   Tieto Zásady odmeňovania poslancov MsZ  boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
      Mesta Čadca č.  57/2018 a nadobúdajú účinnosť dňom 28.06.2018.

Ing. Milan Gura
                                      primátor mesta                                 






