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05. Návrh zásad odmeňovania poslancov MsZ v Pezinku 
 
 
PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
SPRACOVAL: Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 
 
 
Stanovisko mestskej rady zo dňa 11.12.2019: 
 
 
 

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2019 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
 

schvaľuje 
 

Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Pezinku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) bez pripomienok 
 
(b) s týmito pripomienkami 
 
 



Dôvodová správa: 
 
Predkladáme nové znenie Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Pezinku. 
V predloženom dokumente sa o.i. navrhuje priznávať za výkon poslaneckej funkcie pravidelnú 
mesačnú odmenu vo výške 217,00 EUR. 
 
Predchádzajúce Zásady odmeňovania boli schválené v roku 2011 (k nim boli 2 dodatky z roku 2012 
a 2013). Aktuálna základná výška odmeny poslanca je 80,- eur (schválená v XI. 2012, dodatok č. 1). 
 
V návrhu rozpočtu na rok 2020 je vyčlenená suma 60 tisíc eur (funkčná kl. 1.1.2001, ekon. kl. 637026 
MsZ odmeny poslancov). 
 
V návrhu predkladaných Zásad odmeňovania sa už neupravuje konkrétne odmeňovanie zástupcov 
primátora, ktoré je upravené priamo § 25 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), plat im určuje primátor, ďalšiu 
odmenu zástupcov primátora tiež určuje primátor v zmysle § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení. 
V materiáli sa dopĺňa v § 2 ods. 4 posledná veta k ďalšej odmene zástupcov primátora. 
 
Možnosti odmeňovania poslancov upravujú ustanovenia § 25 ods. 7 a 8 zákona o obecnom zriadení. 
Novela zákona o obecnom zriadení pod č. 70/2018 Z.z. sumárnu ročnú výšku odmeny poslanca 
obmedzila: „Poslancovi možno poskytnúť odmenu .......najviac však v kalendárnom roku jeden 

mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.“ 
 
Novela zákona o obecnom zriadení pod č. 5/2019 Z.z. zaviedla aj možnosti ďalšej odmeny pre 
poslancov, ktorá musí byť určená v zásadách odmeňovania. Preto do predkladaného nového znenia 
Zásad odmeňovania zavádzame osobitnú odmenu pre sobášiacich. Doteraz bola táto odmena upravená 
v smernici na odmeňovanie zboru pre občianske náležitosti z roku 2013, a to vo výške 7 eur za jeden 
obrad + 20 eur príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku (viac viď smernica na odmeňovanie zboru 
pre občianske náležitosti). 
 
Výdavky pre sobášiacich, matrikárky, obradníkov a pod. vychádzajú z položky v rozpočte: 
637026,27 Obradné siene - ošatné, odmeny ZPOZ, dohody o vyk. práce 
Rok 2018 suma 9 059,00 eur 
Rok 2019 suma 12 000 eur 
Rok 2020 navrhovaná suma 12 000 eur 
Pri tejto sume je plánované zvýšenie sumy pre sobášiacich len 10,00 eur za jeden obrad! 
Je potrebné si uvedomiť, že v tejto sume je aj odmeňovanie matrikárok, ako aj obradníkov na 
pohreboch a iných účinkujúcich (spev, recitácia, hudobná produkcia, kreslenie do pamätnej knihy) 
(ide o sumy v hrubom). 
Ak nepríde k navýšeniu tejto položky, suma vychádza na uvedenú sumu (pre sobášiacich), teda 
poslancov). Ostatné sumy v smernici ustanoví primátor (vzťahuje sa pre matrikárky, aj pre obradníkov 
na pohreboch, plus iní účinkujúci uvedení v smernici). 
Navrhovali by sme sumu 20 eur za jeden obrad, resp. 50 eur denne, pre sobášiacich (následne aj 
matrikárky). Podľa toho by primátor mohol vydať smernicu. Dlhodobo ide o podhodnotené sumy. Nie 
je to však kryté navrhovaným rozpočtom. 
 
 
Zásady odmeňovania schvaľuje MsZ v zmysle § 11 ods. 4 písm. k) zákona o obecnom zriadení: 
 
§ 11 Obecné zastupiteľstvo 

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené 

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania 

poslancov, 

 
 



Ustanovenia § 25 ods. 7 a 8 zákona o obecnom zriadení: 
 
§ 25 Povinnosti a oprávnenia poslancov 

(7) Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí 

plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 

70% mesačného platu starostu;18ab) jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva 

zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu.10aa) Poslanec podľa prvej vety sa považuje na 

účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v 

pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu 

zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná 

odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70% 

mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.13) Tým nie je dotknutá 

odmena podľa odseku 8. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety a tretej 

vety sa vzťahujú osobitné predpisy. 18b) Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej 

vety obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom. 

  

(8) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu 

funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat 

starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 13) Poslancovi, ktorý vykonáva činnosti podľa 

osobitného predpisu,18baa) môže nad rámec odmeny podľa prvej vety patriť ďalšia odmena určená v 

zásadách odmeňovania poslancov. 

 
18baa) Napríklad § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine 

§ 4 

Uzavretie manželstva pred matričným úradom 

 

(1) Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v 

ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom 

obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. 
 
 
Prílohy: 
1. Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Pezinku 2011 + Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 
2. Smernica na odmeňovanie zboru pre občianske náležitosti 2013 
 
 
 
Spracoval Mgr. Peter Štetka 



 

Mesto Pezinok 
 

Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Pezinku 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
na základe ustanovení § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien (ďalej „zákon o obecnom zriadení“), 
dňa 16.12.2019 uznesením MsZ č. ...  

schválilo 
tieto Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Pezinku 

(ďalej len „zásady odmeňovania“) 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zásady odmeňovania upravujú poskytovanie odmien poslancom, vzhľadom na úlohy 

a časovú náročnosť výkonu funkcie, v rozsahu podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom 
zriadení. 

 
§ 2 

Odmeňovanie poslancov 
 

1. Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Pezinku (ďalej len „poslanec“), sa za výkon 
poslaneckej funkcie priznáva pravidelná mesačná odmena vo výške 217,00 EUR (slovom 
dvestosedemnásť eur). 

 
2. Ak poslanec vyhlási, že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny, stráca právo na 

odmenu uvedenú v odseku 1. 
 
3. Ak poslanec za výkon svojej poslaneckej funkcie požiada o vyplácanie nepravidelnej 

odmeny, bude mu odmena vyplatená po uplynutí obdobia uvedeného v žiadosti (základom 
pre výpočet výšky odmeny je suma uvedená v odseku 1). 

 
4. Plat poslanca, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu 

primátora a odmenu poslanca, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora a nie je 
dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, určuje primátor, na základe ustanovenia § 25 ods. 7 
zákona o obecnom zriadení. O ďalšej odmene zástupcu primátora rozhoduje primátor, vo 
výške podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení. 

 
§ 3 

Náhrada výdavkov v súvislosti s výkonom funkcie poslanca 
 
1. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie 

poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom 
pomere, tak ako ustanovuje § 25 ods. 5 zákona o obecnom zriadení. 
 



2. Poslanci sú povinní využívať dostupné možnosti, aby nevznikli v súvislosti s výkonom ich 
poslaneckej funkcie straty na zárobku, či už v podobe strát ich zamestnávateľov, alebo 
v podobe ušlého zárobku poslancov bez pracovného pomeru. Prípadné nesplnenie tejto 
povinnosti a dôsledky vrátane spôsobu riešenia prerokuje a rozhodne MsZ. 

 
§ 4 

Komisie 
 
1. Účasť členov komisie zriadenej Mestským zastupiteľstvom v Pezinku je bezplatná. 
 

§ 5 
Sobášiaci 

 
1. Poslancovi, ktorý bol MsZ poverený výkonom funkcie sobášiaceho, sa priznáva odmena 

vo výške 10,00 EUR (slovom desať eur) za výkon jedného obradu (sobáš, zápisy detí, 
jubileá), resp. minimálne 35,00 EUR (slovom tridsaťpäť eur) za deň. 

 
2. Súčasťou odmeny podľa odseku 1 je aj príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku. 
 

§ 6 
Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 
1. Dňom účinnosti týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Pezinku zo 

dňa 10.02.2011, schválené uznesením MsZ č. 1-3/2011 zo dňa 10.02.2011, v znení 
- Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Pezinku, zo dňa 09.11.2012, 
schválené uznesením MsZ č. 1-186/2012 zo dňa 08.11.2012 a 
- Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Pezinku, zo dňa 14.02.2013, 
schválené uznesením MsZ č. 6/2013 zo dňa 14.02.2013. 

2. Dňom účinnosti týchto zásad sa rušia ustanovenia Smernice na odmeňovanie zboru pre 
občianske náležitosti zo dňa 03.01.2013, ktoré vydal primátor Mesta Pezinok a to v časti 
týkajúcej sa sobášiacich. 

3. Zásady odmeňovania nadobúdajú platnosť dňom schválenia v Mestskom zastupiteľstve 
v Pezinku a účinnosť od 01.01.2020. 

 
 
V Pezinku, dňa 16.12.2019 
 
 
 
 

Ing. arch. Igor Hianik 
primátor Mesta Pezinok 
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Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Pezinku 
 

Uznesením MsZ č. 1-3/2011 zo dňa 10.02.2011, Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
 

S C H V Á L I L O 
 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších zmien Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Pezinku  

(ďalej len „zásady odmeňovania“) 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zásady odmeňovania sa vzťahujú na poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku, 

zástupcov primátora a členov komisií zriadených MsZ v Pezinku. 
 

§ 2 
Plat zástupcu primátora 

 
1. Mestské zastupiteľstvo určuje s poukazom na § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb., 

nasledovné pravidlá pre výpočet primeraného platu zástupcu primátora takto 
a) 2,0 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu SR, zaokrúhlený smerom nahor na celé euro nahor, 
b) možnosť túto mzdu zvýšiť až o 50 % sumy vypočítanej podľa písm. a/, 
c) možnosť poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie 

až do výšky 40 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. 
 

2. O plate ako aj odmene zástupcu primátora rozhoduje MsZ 
  

§ 3 
Odmeňovanie poslancov a členov komisií MsZ 

 
1. Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa priznáva mesačná odmena vo výške 

70,00 eur. 
 

2. Tajomníkovi komisie zriadenej Mestským zastupiteľstvom v Pezinku sa priznáva odmena 
vo výške 20,00 eur za každé zasadnutie komisie. 

 
3. Účasť predsedu, podpredsedu ako aj ostatných členov komisie je bezplatná. 

 
§ 4 

Náhrada výdavkov v súvislosti s výkonom funkcie poslanca 
 

1. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie 
poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom 
pomere (§ 25 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.). 
 

2. Poslanci sú povinní využívať dostupné možnosti, aby nevznikli v súvislosti s výkonom ich 
poslaneckej funkcie straty na zárobku, či už v podobe strát ich zamestnávateľov, alebo 
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v podobe ušlého zárobku poslancov bez pracovného pomeru. Prípadné nesplnenie tejto 
povinnosti a dôsledky vrátane spôsobu riešenia prerokuje a rozhodne MsZ. 
 

§ 5 
Prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 
1. Do nadobudnutia účinnosti Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Pezinku, sa na 

odmeňovanie poslancov vzťahujú ustanovenia Tretej časti Poriadku odmeňovania  
(odmeňovanie funkcionárov a poslancov §§ 17, 18, 19). 
 

2. Zásady odmeňovania nadobúdajú platnosť dňom schválenia v Mestskom zastupiteľstve 
v Pezinku a účinnosť od 01.03.2011. 

 
 
V Pezinku, dňa 10.02.2011 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Oliver Solga 
Primátor Mesta Pezinok 

 
 
 



Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Pezinku 
 
 

Uznesením MsZ č. 1-186/2012 zo dňa 08.11.2012 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
 

SCHVÁLILO 
 

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších zmien, tento Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ 

v Pezinku (ďalej len „Dodatok“) 
 
 

§ 1  
PREDMET DODATKU 

 
Mení sa § 3 a jeho nové znenie je nasledovné: 
 
1. Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Pezinku, sa za výkon poslaneckej funkcie priznáva 

pravidelná mesačná odmena vo výške 80,00 eur. 
2. Ak poslanec vyhlási, že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny, stráca právo na 

odmenu uvedenú v odseku 1. 
3. Ak poslanec za výkon svojej poslaneckej funkcie požiada o vyplácanie nepravidelnej 

odmeny, bude mu odmena vyplatená po uplynutí obdobia uvedeného v žiadosti (základom 
pre výpočet výšky odmeny je suma uvedená v odseku 1).  

4. Tajomníkovi komisie zriadenej Mestským zastupiteľstvom v Pezinku sa priznáva odmena 
vo výške 20,00 eur za každé zasadnutie komisie. 

5. Účasť predsedu, podpredsedu ako aj ostatných členov komisie je bezplatná. 
 
 

§ 2 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia v Mestskom 

zastupiteľstve v Pezinku. 
 
V Pezinku, dňa 09.11.2012 
 
 
 
 
 

Mgr. Oliver Solga 
Primátor Mesta Pezinok 

 



Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Pezinku 
 
 
 

Uznesením MsZ č. 6/2013 zo dňa 14.02.2013 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
 
 

SCHVÁLILO 
 
 

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších zmien, tento Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ 

v Pezinku, v znení Dodatku č. 1  
 

(ďalej len „Dodatok č. 2“) 
 
 

§ 1  
 

PREDMET DODATKU Č. 2 
 

1. Mení sa písm. a/ v § 2 odsek 1 a jeho nové znenie je nasledujúce: „a/ 2,0 násobok 
priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu SR za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, zaokrúhlený 
smerom nahor na celé euro,“ 

 
2. Mení sa odsek 2 v § 2 a jeho nové znenie je nasledovné: „2. O plate zástupcu primátora 

rozhoduje MsZ. O odmene zástupcu primátora rozhoduje primátor.“ 
  

 
§ 2 

 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia v Mestskom 

zastupiteľstve v Pezinku. 
 
V Pezinku, dňa 14.02.2013 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Oliver Solga 
Primátor Mesta Pezinok 

 



Primátor Mesta Pezinok

Primátor Mesta Pezinok, v zmysle § 1 ods.6 Poriadku odmeňovania zo dôal4.12.2004 v znení 
neskorších zmien

vydáva

SMERNICU NA ODMEŇOVANIE ZBORU PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI

§1

Výkon obradu

1. Sobášiacim prináleží za výkon jedného obradu ( sobáš, zápisy detí, jubileá ) odmena vo 
výške 7,00 Eura.

2. Za výkon obradu občianskeho pohrebu prináleží obradnílcovi odmena vo výške 16,50 Eura.

3. Matrikárkam prináleží za výkon jedného obradu ( sobáš, zápisy detí, jubileá) odmena výške 
7,00 Eura a 7,00 Eura na prípravu obradov zajeden obradný deň.

4. Účinkujúcim za výkon (spev, recitácia, hudobná produkcia) prináleží odmenall,50 Eura
za hodinu . Za kreslenie do pamätnej knihy sa vypláca odmena vo výške 4,00 Eura za hodinu.

§2

Príspevok na ošatenie

1. Príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku je stanovený pre sobášiacich a matrikárky vo 
výškeEura na deň v ktorý sa obrad koná.

2. Príspevok na ošatenie pre účinkujúcich a obradníka na občianskom pohrebe je zohľadnený 
v odmene za výkon

§3
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpísania a účinná od 1.1.2013


