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Dôvodová správa k návrhu doplnku č. 4 k IS – 58 Zásady odmeňovania 

poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb. 

 

MsR na základe poslaneckého  návrhu Heleny Dadíkovej uznesením č. 436/15 zo dňa 18.8.2015 

uložila prednostovi MsÚ pripraviť do orgánov mesta zmenu Internej smernice č. 58 Zásady 

odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb – zvýšenie odmien pre zapisovateľky 

komisií a VVO z 10,00 €/ 1 zasadnutie na 30,00 €/ 1 zasadnutie. Z dôvodu, že v zásadách  

odmeňovania  bolo potrebné upraviť resp. zjednotiť viaceré ustanovenia , k ich posúdeniu  bola 

zvolaná porada na úrovni prednostu MsÚ, ktorej výstupom boli navrhnuté zmeny, ktoré sú 

predmetom predkladaného návrhu Doplnku č. 4 k IS- 58. Podstatnou zmenou v navrhovanom 

doplnku je úprava odmeňovania občanov účinkujúcich na občianskych obradoch z 10,00 € / 1 hod na 

15,00 € / 1 obrad a rozlíšenie odmeňovania zapisovateliek komisií a rád (bytová, masmediálna a pod.) 

10,00 €/ 1 zasadnutie a zapisovateliek VVO 10,00 €/ 1 hod. 

Súčasťou materiálu je znenie smernice IS -58  so zvýraznenými navrhovanými zmenami a prehľad 

odmeňovania poslancov a ostatných zainteresovaných a účinkujúcich na obradoch v mestách: 

Handlová, Nováky, Bojnice a Prievidza. 

 

Návrhy  na uznesenia: 

 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

návrh Doplnku č.4 k internej smernici IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ 

v Prievidzi a ďalších fyzických osôb s účinnosťou od 1.7.2016; 

II. odporúča – neodporúča MsZ 

schváliť Doplnok č.4 k internej smernici IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ 

v Prievidzi a ďalších fyzických osôb s účinnosťou od 1.7.2016. 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

návrh Doplnku č.4 k internej smernici IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ 

v Prievidzi a ďalších fyzických osôb s účinnosťou od 1.7.2016; 

II. schvaľuje - neschvaľuje 

Doplnok č.4 k internej smernici IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ 

v Prievidzi a ďalších fyzických osôb s účinnosťou od 1.7.2016. 
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- NÁVRH - 

Doplnok č. 4 

k IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších 

fyzických osôb  

 

1. V časti 1. Účel sa text na konci vety: „... a zapisovateliek zo stretnutí s obyvateľmi 
mesta.“ nahrádza textom „ a neposlancov – účinkujúcich na občianskych obradoch 
a slávnostiach.“ 
 

2. V časti 2. Postup , 2.1. Odmeňovanie poslancov sa za odsek 2.1.7 dopĺňa nový odsek 
2.1.8 tohto znenia:  
„ Do času rokovania MsR, MsZ, komisií MsZ a výborov VO sa nezapočítava prestávka 
v rokovaní dlhšia ako 15 minút.“ 
 

3. V časti 2. Postup , 2.1. Odmeňovanie poslancov sa v odseku 2.1.11 vypúšťa text: „ ... 
resp. primátorom mesta, ...“ 
 

4. V časti 2. Postup , 2.1. Odmeňovanie poslancov sa odseky v súlade s doplneným 
textom  prečíslujú. 

 

5. V časti 2. Postup , 2.1. Odmeňovanie poslancov sa v odseku 2.1.13 na konci dopĺňa 
text. „ O ich poskytnutí a výške rozhoduje primátor mesta na návrh MsR.“ 

 

6. V časti 2. Postup , 2.2. Odmeňovanie ďalších fyzických osôb sa v odseku 2.2.2 slovo 
„mesačnou“ nahrádza „hodinovou“. 

 

7. V časti 2. Postup , 2.2. Odmeňovanie ďalších fyzických osôb sa v odseku 2.2.3 text  
„hodinovou sadzbou“ nahrádza textom „sadzbou za obrad“  a vypúšťa sa text na konci 
odseku „na obradoch, vrátane 1 hod na prípravu pred obradom (úprava zovňajšku, 
oboznámenie sa s textom príhovoru, výber básní, piesní, nácvik skladieb a podobne).“ 

 

8. V časti 2. Postup , 2.2. Odmeňovanie ďalších fyzických osôb sa text v odseku 2.2.5 „a 
zapisovateliek výborov volebných výborov“ nahrádza textom „MsZ a rád (bytová, 
masmediálna a pod.)“ 
 

9. V časti 2. Postup , 2.2. Odmeňovanie ďalších fyzických osôb sa za odsek 2.2.5 dopĺňa 
nový odsek tohto  znenia:  
„ Odmeny neposlancom  zamestnancom mesta, ktorí vykonávajú funkciu 
zapisovateliek výborov volebných obvodov určuje a schvaľuje mestské zastupiteľstvo 
príslušnou hodinovou sadzbou uvedenou v prílohe k Zásadám odmeňovania poslancov 
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MsZ a ďalších fyzických osôb. Odmeny sa vyplácajú mesačne spolu s mesačnou 
mzdou.“ 
 

10. V časti 2. Postup , 2.2. Odmeňovanie ďalších fyzických osôb sa odseky v súlade 
s doplneným odsekom prečíslujú. 
 

11. V časti 3. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa odsek 3.1.4 tohto znenia : 
„Interná smernica IS- 58 v znení Doplnku č. 4 bola schválená MsZ dňa ....... uznesením 
č. ...... s účinnosťou od 1.7.2016. 
 

12. Príloha k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb sa 
mení takto: 
V časti 1. Odmeňovanie poslancov MsZ: 
- písm. e) – text „bytovej rady“ sa vypúšťa a nahrádza textom „ a rád (bytová, 

masmediálna a pod.)“ a výška odmeny  na +20,00 €/ mesačne 
- písm. h) – v texte sa vypúšťa slovo „riadnych“ 

 
V časti 2. Odmeňovanie ďalších fyzických osôb: 
- písm. b) pre neposlancov –členov výborov volebných obvodov za prácu na 

zasadnutiach výborov volebných obvodov a výška odmeny 10,00 €/ 1 h 
- písm. c) pre občanov – účinkujúcich na občianskych obradoch a výška odmeny 

15,00 €/ 1 obrad 
- písm. d) – text „VVO a zapisovateľky zo stretnutí s obyvateľmi“ sa vypúšťa 

a nahrádza textom „ a rád (bytová, masmediálna a pod.) 
- dopĺňa sa písm. e) zapisovateľky VVO a výška odmeny na 10,00 €/ 1 h 

 
13. Ostatné ustanovenia zostávajú zachované. 
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1.  Účel 

 Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi vydáva IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ 
v Prievidzi a ďalších fyzických osôb  v súlade s § 11 ods.4 písm. k) zák. č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v platnom znení. Súčasťou Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 
je aj odmeňovanie ďalších fyzických osôb – neposlancov, ktorí sú MsZ zvolení do komisií MsZ 
a rád, do výborov volebných obvodov (VVO), do funkcie občianskej obradnosti, do funkcie 
zapisovateliek komisií a VVO a zapisovateliek zo stretnutí s obyvateľmi mesta.  a neposlancov 
– účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach. 

 
2. Postup 

 
2.1 Odmeňovanie poslancov 
2.1.1 Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora mesta, schvaľuje odmenu za výkon 

verejnej funkcie mestské zastupiteľstvo na návrh mestskej  rady. Poslancovi, ktorý je na výkon 
funkcie zástupcu primátora mesta dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy 
alebo inej odmeny v zamestnaní plat od mesta, výšku ktorého schvaľuje mestské 
zastupiteľstvo na návrh mestskej rady, resp. primátora mesta. 

2.1.2  Poslancovi, ktorý nie je na výkon funkcie zástupcu primátora mesta dlhodobo uvoľnený zo 
zamestnania, patrí odmena neuvoľneného poslanca. Výšku schvaľuje mestské zastupiteľstvo 
na návrh mestskej rady, resp. primátora mesta. 

2.1.3 Účasť poslanca, vykonávajúceho funkciu zástupcu primátora sa v prípade jeho účasti na 
zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva pre účely  odmeňovania poslancov 
mestského zastupiteľstva považuje za výkon funkcie  zástupcu primátora. 

2.1.4 V prípade zániku mandátu primátora mesta pred uplynutím funkčného obdobia plní úlohy 
primátora mesta v plnom rozsahu zástupca primátora mesta v súlade s ustanovením § 13b 
ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

2.1.5 Výšku odmien pre poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších fyzických osôb  určuje a 
schvaľuje mestské zastupiteľstvo hodinovou sadzbou za určitý výkon funkcie formou Prílohy 
k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb.  

2.1.6 O odmenách poslancov za výkon poslaneckej funkcie, t.j. za účasť poslancov na 
zasadnutiach mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva,  rád 
a výborov volebných obvodov mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo príslušnou hodinovou 
sadzbou.  

2.1.7 Odmena za výkon poslaneckej funkcie za účasť poslancov na zasadnutiach mestského 
zastupiteľstva, mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva, rád a výborov volebných 
obvodov mesta sa vypláca mesačne podľa účasti poslancov na zasadnutiach.  

2.1.8  + prečíslovanie nasledujúcich odsekov 
Do času rokovania MsZ, MsR, komisií MsZ a výborov VO sa nezapočítava prestávka 
v rokovaní dlhšia ako 15 minút. 

2.1.9 Predsedom komisií MsZ, bytovej rady a výborov volebných obvodov mesta k odmene patrí 
mesačne príplatok za riadenie vo výške stanovenej mestským zastupiteľstvom. V prípade 
neúčasti predsedu na zasadnutiach patrí príplatok podpredsedovi alebo členovi, ktorý 
zasadnutie riadi. 

2.1.10 O odmenách poslancov za vykonávanie obradov ( sobáše, pohreby, rozlúčky na cirkevných 
pohreboch, uvítanie detí do života, slávnostné prijatia, jubilejné sobáše, životné jubileá a pod.)  
rozhoduje mestské zastupiteľstvo príslušnou  hodinovou sadzbou.  

2.1.11 Odmeny za ostatné výkony, ktoré poslanci plnia sporadicky pri plnení úloh mesta, (napr. 
kontrolná činnosť komisií MsZ, odborné a výberové komisie vymenované MsZ, resp. 
primátorom mesta,  mimoriadne úlohy uložené primátorom, resp. MsZ a pod.), sa vyplácajú 
naraz po vykonaní úlohy, resp. mesačne, ak sa jedná o plnenie dlhodobej úlohy  vo výške 
príslušnej hodinovej sadzby určenej a schválenej mestským zastupiteľstvom. 

2.1.12 Poslancom za činnosť vykonávanú pri mimoriadnych udalostiach, pri ktorých dochádza 
k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku a pri odstraňovaní ich následkov, môžu byť 
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poskytnuté mimoriadne odmeny. O ich poskytnutí a výške rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
na návrh mestskej rady. 

2.1.13 Za mimoriadnu aktivitu pri plnení úloh mesta môžu byť poslancom, vrátane poslanca, ktorý 
vykonáva funkciu zástupcu primátora, poskytnuté mimoriadne odmeny. O ich poskytnutí a 
výške rozhoduje primátor mesta na návrh MsR.  

 
2.2. Odmeňovanie ďalších fyzických osôb 
2.2.1 Odmeny neposlancom – členom komisií, bytovej a masmediálnej rady určuje a schvaľuje 

mestské zastupiteľstvo príslušnou hodinovou sadzbou uvedenou v prílohe k Zásadám 
odmeňovania poslancov MsZ a ďalších fyzických osôb. Odmeny sa vyplácajú štvrťročne 
podľa účasti neposlancov – členov komisií, bytovej a masmediálnej rady na jednotlivých 
zasadnutiach komisií a rád.  

2.2.2 Odmeny neposlancom – členom výborov volebných obvodov určuje a schvaľuje mestské 
zastupiteľstvo príslušnou mesačnou hodinovou sadzbou uvedenou v prílohe k Zásadám 
odmeňovania poslancov MsZ a ďalších fyzických osôb. Odmeny sa vyplácajú štvrťročne 
podľa účasti neposlancov – členov výborov volebných obvodov na zasadnutiach výborov 
volebných obvodov. 

2.2.3 Odmeny neposlancom – ostatným účinkujúcim na občianskych obradoch a slávnostiach 
(sobáše, pohreby, uvítanie detí do života, slávnostné prijatia, jubilejné sobáše, životné jubileá 
a iné) určuje a schvaľuje mestské zastupiteľstvo príslušnou hodinovou sadzbou sadzbou za 
obrad uvedenou v prílohe k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ a ďalších fyzických osôb. 
Odmeny sa vyplácajú štvrťročne na základe dohôd o pracovnej činnosti podľa účasti občanov 
– účinkujúcich na obradoch.,  na obradoch, vrátane 1 hodiny na prípravu pred obradom 
(úprava zovňajšku, oboznámenie sa s textom príhovoru, výber básní, piesní, nácvik skladieb 
a podobne). 

2.2.4 Odmeny neposlancom – zamestnancom mesta, ktorí účinkujú na občianskych obradoch 
a slávnostiach sa odmeny vo výške schválenej mestským zastupiteľstvom vyplácajú 
v prípade, že sú uskutočňované mimo ustanovený pracovný čas zamestnancov. Odmeny za 
účinkovanie na obradoch a slávnostiach mimo ustanoveného pracovného času sa vyplácajú 
podľa účasti zamestnancov na občianskych obradoch a slávnostiach, mesačne spolu 
s mesačnou mzdou. 

2.2.5 Odmeny neposlancom – zamestnancom mesta, ktorí vykonávajú funkciu zapisovateliek 
komisií a zapisovateliek výborov volebných obvodov MsZ a rád (bytová, masmediálna a pod.) 
určuje a schvaľuje mestské zastupiteľstvo príslušnou sadzbou za 1 zasadnutie uvedenou 
v prílohe k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ a ďalších fyzických osôb. Odmeny sa 
vyplácajú mesačne spolu s mesačnou mzdou. 

2.2.6  
Odmeny neposlancom – zamestnancom mesta, ktorí vykonávajú funkciu zapisovateliek 
výborov volebných obvodov určuje a schvaľuje mestské zastupiteľstvo príslušnou hodinovou 
sadzbou uvedenou v prílohe k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ a ďalších fyzických 
osôb. Odmeny sa vyplácajú mesačne spolu s mesačnou mzdou. 
 
+ prečíslovanie odsekov 

2.2.7 Odmeny neposlancom – zamestnancom mesta – členom komisií sa odmeny vo výške 
schválenej mestským zastupiteľstvom vyplácajú v prípade, že sú uskutočňované mimo 
ustanovený pracovný čas zamestnancov. Odmeny sa vyplácajú mesačne spolu s mesačnou 
mzdou. 

2.2.8 Pri zabezpečovaní ďalších úloh mesta, ktoré sa plnia sporadicky, sa v odmeňovaní za takéto 
práce postupuje v zmysle Zákonníka práce v platnom znení, resp. v zmysle príslušných 
interných predpisov  schválených MsZ.  

 
2.3.      Príspevok na ošatenie a úpravu zov ňajšku 
2.3.1.    Poslancom, zamestnancom mesta a neposlancom - účinkujúcim, ktorí vykonávajú občianske 

obrady a slávnosti patrí  príspevok na ošatenie  a úpravu zovňajšku.  
2.3.2. MsZ  určuje výšku príspevku na ošatenie a úpravu zovňajšku v Prílohe Zásad odmeňovania  
             poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb. 
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2.3.3. Poslancom, neposlancom a zamestnancom mesta sa príspevok na ošatenie a úpravu 

zovňajšku vypláca spravidla v I. štvrťroku. 
2.3.4. Neposlancom – účinkujúcim ( hudobníkom, spevákom, recitátorom a pod.) sa príspevok na  
             ošatenie a úpravu zovňajšku vypláca  ročne podľa počtu vykonaných obradov spravidla  
             vo výplatnom termíne za november príslušného roka.  
 
3. Záverečné ustanovenia 
3.1.1 Interná smernica nadobúda platnosť dňom schválenia v MsZ a účinnosť dňom 1.1.2013 
3.1.2 Interná smernica IS -58 v znení  Doplnku č.2 bola schválená MsZ dňa 11.12.2012 uznesením 

č. 375/12. 
3.1.3 Interná smernica IS -58 v znení Doplnku č.3 bola schválená MsZ dňa 31.3.2015 uznesením č. 

149/15 s účinnosťou od 1.4.2015. 
3.1.4 Interná smernica IS -58 v znení Doplnku č.4 bola schválená MsZ dňa .......... uznesením č. 

............... s účinnosťou od 1.7.2016. 
  
 
 
4. Pojmy a skratky 
 
4.1 Pojmy                                                          
  neobsahuje 
 
4.2      Skratky 
 MsZ – Mestské zastupiteľstvo 
  MsR – Mestská rada 
  VVO – Výbor volebného obvodu 
 
5.         Odkazy a poznámky  
 
5.1       Súvisiace normy a predpisy 
  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom  znení 

Zákon č .252/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 
5.2  Interné predpisy 
 
6.         Rozdeľovník 
 Poslanci MsZ 

Referent pre mzdy 
Referent kancelárie prednostu MsÚ 
 

7.         Prílohy 
 Príloha k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb 
 

 Vypracovali Posúdil  Schválil 

Meno a priezvisko 
Ing. Lenka Pánisová 
 

JUDr. Róbert Pietrik 
 

 

Funkcia 
Vedúca organizačného a 
personálneho oddelenia 
 

Vedúci právnej kancelárie 
 

Mestské 
zastupiteľstvo 

Podpis 
 
 

  Uzn.č. 149/15 
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PRÍLOHA 
k Zásadám odme ňovania poslancov MsZ v Prievidzi 

a ďalších fyzických osôb 
 

schválená uznesením MsZ č. 149/15 zo dňa 31.3.2015 
 
1.   Odmeňovanie poslancov MsZ 
                                                                                                        výška  odmeny :  
a) za prácu na zasadnutiach MsZ               20,00 €/1 h     
b) za prácu na zasadnutiach  MsR               20,00 €/1 h   
c) za prácu na zasadnutiach komisií MsZ a rád   
      (bytová, masmediálna a pod.)               20,00 €/1 h   

  d) za prácu na zasadnutiach výborov volebných obvodov              20,00 €/1 h    
e) príplatok za riadenie predsedom komisií  MsZ,  a rád 
       ( bytová, masmediálna a pod.)   

         bytovej rady  a predsedom VVO                 + 20,00 €/1zasadnutie 
                mesačne 

f) za vykonávanie sporadicky plnených výkonov                  
             (kontrolná činnosť komisií MsZ, odborné komisie a pod.)                   20,00 €/1 h                                                                                                           

g) za vykonávanie občianskych obradov                 20,00 €/1 h  
h) za prácu predsedu návrhovej komisie 

na riadnych zasadnutiach MsZ                        +20,00 €/1 zasadnutie 
 
2.   Odmeňovanie ďalších fyzických osôb : 
             výška odmeny :  
a) pre neposlancov  - členov komisií   
       - za prácu  na zasadnutiach  komisií MsZ  
      a rád ( bytová, masmediálna a pod.)              10,00 €/1 h  
b) pre neposlancov  - členov  výborov volebných obvodov  
       za prácu na zasadnutiach výborov volebných obvodov               12,00 €/mesačne      
                                                                                                                   10,00 €/ 1 h 
c) pre občanov – účinkujúcich na občianskych obradoch                      10,00 €/1 h   
           15,00 €/ 1 obrad 
d)   pre zapisovateľky komisií, VVO a zapisovateľky 

zo stretnutí s obyvateľmi a rád (bytová, masmediálna a pod.)             10,00 €/1zasadnutie        
e) zapisovateľky VVO                                                                              10,00 €/ 1 h 

 

3. Príspevok na ošatenie a úpravu zov ňajšku  
v prípade zaradenia fin. prostriedkov do rozpo čtu v príslušnom roku: 
a) Poslancom a zamestnancom mesta, vykonávajúcim okrem  
      štandardných obradov   (sobáše, uvítania detí do života,  
      jubilejné sobáše, životné jubileá, rôzne občianske slávnosti)  
     aj občianske pohreby a rozlúčky na cirkevných pohreboch             550,00 €/ročne 
b) Poslancom a zamestnancom mesta, vykonávajúcim štandardné  
      obrady (sobáše, uvítania detí do života, jubilejné sobáše,  
      životné jubileá, rôzne občianske slávnosti)                                     430,00 €/ročne 
c)  Ostatným účinkujúcim na obradoch podľa počtu vykonaných 

obradov, maximálne do výšky                                                         330,00 €/ročne 
 
JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 



Odmeňovanie poslancov a ostatných zainteresovaných a účinkujúcich na obradoch.

Príspevok na zovňajšok

poslanec - rečník pracovník ZPOZ recitátor poslanec - rečník pracovník ZPOZ recitátor hudobník

Handlová 15,00 €/obrad 15,00 €/obrad 10,00 €/obrad 10,00 €/obrad 10,00 €/obrad 5,00 €/obrad 5,00 €/obrad 5,00 € na obrad mimo hudobníkov

Nováky 16,00 €/obrad 16,00 €/obrad 16,00 €/obrad 10,00 €/obrad 10,00 €/obrad 10,00 €/obrad 10,00 €/obrad 200 € ročne všetkým

Bojnice 18,00 €/obrad 13,00 €/obrad 13,00 €/obrad 13,00 €/obrad 13,00 €/obrad 13,00 €/obrad 13,00 €/obrad 40,60 až 80,00 € polročne *

Prievidza 20,00 €/hod 10,00 €/hod 10,00 €/hod 20,00 €/hod 10,00 €/hod 10,00 €/hod 10,00 €/hod 330, 430, 550 ročne **

Návrh 

úpravy
20,00 €/hod 15,00 €/obrad 15,00 €/obrad 20,00 €/hod 15,00 €/obrad 15,00 €/obrad 15,00 €/obrad 330, 430, 550 ročne **

10,00 €/h

10,00 €/h

členovia komisii - neposlanci

členovia VO - neposlanci

Zmeny pri odmeňovaní členov VK a VO

Občianske rozlúčky pohreby Ostatné obrady

* 1 až 10; 10 až 20; viac ako 20 obradov  

** hudobníci podľa počtu obradov; poslanci vykonávajúci ostatné obrady ; poslanci vykonávajúciu aj pohreby

reálne dostávajú hudobníci v Prievidzi príspevok na úpravu zovňajšku maximálne do 200 € ročne

Mesto


