Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Pezinku
Uznesením MsZ č. 1-3/2011 zo dňa 10.02.2011, 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 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

1

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
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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
zastupiteľstve v Pezinku.

platnosť

a účinnosť

dňom

schválenia

v Mestskom

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

