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Predmet rokovania: Zásady odmeňovania poslancov       
 

Pre:                    ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  

                                                           Levoči – 28. 11. 2022 

    

 

Predkladá:    Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta   

 

    

Spracovateľ:    Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP  
 

 

Doterajšie rokovanie:  vedenie mesta – konzultácia so spracovateľom 

                                                            

 

Dôvodová správa:    
 

 Navrhujeme prijať nové zásady odmeňovania poslancov – Zásady odmeňovania 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Levoči a členov stálych komisií mestského 
zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami. Dôvodov je niekoľko. 
 

1. Vo volebnom období rokov 2022 – 2026 sa nepočíta so zriadením mestskej rady. 

2. Predpokladá sa rovnomerné vyťaženie jednotlivých poslancov ako báza pre 
zavedenie paušálnej odmeny. 

3. Navrhuje sa poskytovať odmenu poslancom mestského zastupiteľstva na úrovni 
zákonného maxima. 

4. Zavádza sa paušálna odmena, nie odmena „za výkon“, ako tomu bolo do 01. 12. 
2022. 

5. Diferencovaná odmena podľa návrhu zásad odmeňovania v súlade so zákonnou 
úpravou je možná len u poslancov vykonávajúcich funkciu sobášiaceho. 

6. Odmena pre členov stálych komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú 
poslancami, ostáva zachovaná, navrhuje sa zvýšenie. 

7. Odmena ustanovená v navrhovaných zásadách odmeňovania poslancov je závislá 
od ustanovenia § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, čím je zabezpečená automatická valorizácia podľa 
ustanoveného mechanizmu. 

                        

  

Návrh predkladateľa na uznesenie:   

I.                      
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zásady 
odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Levoči a členov stálych komisií 
mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, s účinnosťou od 01. 12. 2022 podľa 
predloženého návrhu.  

T : 01. 12. 2022                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

                                                                                                         Mgr. Nikolaj Kučka 
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Na vedomie:    primátor mesta 

zástupca primátora mesta 

prednosta mestského úradu 

    hlavná kontrolórka mesta 

                                               právny útvar mestského úradu  

                                                     

 

 

 

V Levoči:    22. 11. 2022   



 Mestské zastupiteľstvo  v Levoči  na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 
ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo 
uznesením tieto 

 

 

 

 

 

Zásady odmeňovania  
poslancov Mestského zastupiteľstva v Levoči 

a členov stálych komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami  
 

 

 

Čl. I. 
Všeobecné ustanovenia 

 

 Účelom týchto Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Levoči 
a členov stálych komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, (ďalej len 
„zásady“) je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Levoči 
(ďalej len „poslanec“) a členov stálych komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú 
poslancami, pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti tejto funkcie.  

 

 

Čl. II. 
Rozsah pôsobnosti  

 

1. Tieto zásady  upravujú odmeňovanie: 
  

a) poslancov, 

b) členov stálych komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, 
c) poslancov vykonávajúcich funkciu sobášiaceho. 

 

2. Tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie primátora mesta, ktoré je upravené 
v zákone č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 253/1994 Z. z.“).  

 

3. Čl. III. – čl. V. týchto zásad sa nevzťahujú na odmeňovanie zástupcu primátora mesta. 

Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu 
primátora, patrí v zmysle ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) plat od 
mesta určený primátorom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo 
výške 70 % mesačného platu primátora. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu 
primátora podľa § 13b ods. 3 zákona o obecnom zriadení a nie je dlhodobo uvoľnený zo 
zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie 
určená primátorom, najviac vo výške 70 % mesačného platu primátora bez zvýšenia 
podľa príslušnej platovej skupiny v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. 

z.. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu primátora podľa druhej vety a tretej 

vety patrí dvakrát v kalendárnom roku v zmysle ustanovenia § 25 ods. 8 zákona 



o obecnom zriadení odmena vo výške polovice jedného mesačného platu primátora bez 
zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 
253/1994 Z. z.. Ak sa funkcia zástupcu primátora nevykonávala počas celého 
kalendárneho roka, odmena podľa predchádzajúcej vety sa kráti podľa odpracovaného 
času. Odmena sa vypláca vo výplatnom termíne za mesiac máj a november príslušného 
kalendárneho roka. Ak zástupca primátora plní úlohy primátora v plnom rozsahu po 
zániku mandátu primátora mesta pred uplynutím funkčného obdobia, patrí mu plat podľa 
zákona č. 253/1994 Z. z.. 

 

4. Tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie hlavného kontrolóra, ktoré je upravené 
v zákone o obecnom zriadení. 

 

 

Čl. III. 
Odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva 

 

1. Poslancovi patrí vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie, za účasť na 
zasadnutiach mestského zastupiteľstva a účasť na zasadnutiach stálych komisií 
mestského zastupiteľstva a za všetky aktivity, ktoré počas trvania mandátu poslanca 
vykonáva, odmena vo výške jedného mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia 
podľa príslušnej platovej skupiny (§ 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.) v kalendárnom 
roku.     

 

2. Odmena sa vypláca mesačne vo výške jednej dvanástiny sumy uvedenej v čl. III. ods. 1 
týchto zásad.  

 

 

 

Čl. IV. 

Odmeňovanie členov stálych komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami 
 

1. Členovi stálej komisie mestského zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom, patrí odmena 
vo výške 30 eur za účasť na zasadnutí komisie.  

 

2. Odmena podľa čl. IV. ods. 1 sa vypláca vždy v mesiaci, v ktorom sa konalo zasadnutie 

komisie podľa plánu nadväzujúceho na plán práce mestského zastupiteľstva. 

 

 

Čl. V. 
Odmeňovanie poslancov vykonávajúcich funkciu sobášiaceho  

 

1. Poslancovi, ktorý je mestským zastupiteľstvom poverený na výkon funkcie sobášiaceho, 

patrí odmena vo výške 30 eur za vykonanie jedného obradu. V prípade viacerých 
obradov uzavretia manželstva v jeden deň za každý ďalší obrad je odmena pre 
sobášiaceho poslanca vo výške 10 eur. 

 

2. Odmena podľa čl. V ods. 1 sa vypláca 1-krát štvrťročne. 
 

 

 



   Čl. VI. 

 

Poslanec a člen stálej komisie mestského zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom, sú 

oprávnení sa odmeny podľa čl. III. – čl. V. týchto zásad vzdať a v prípade, ak tak urobia, 

strácajú právo na odmenu. 
 

 

Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Podkladom pre vyplatenie odmien uvedených čl. IV. ods. 1 týchto zásad a odmien 

uvedených v čl. V. ods. 1 týchto zásad sú prezenčné listiny zo zasadnutí, ktoré 
odovzdajú najneskôr v posledný pracovný deň v mesiaci na oddelenie organizačné 
a vnútornej prevádzky zamestnanci mesta – sekretariátu a určení garanti pre jednotlivé 
stále komisie mestského zastupiteľstva.  

 

2. Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto zásad sa uhrádzajú 
z rozpočtových prostriedkov mesta Levoča.  

 

3. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Levoči. 
 

4. Zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo v Levoči uznesením č. 1/XX zo dňa 28. 11 

2022. 

 

5. Tieto zásady nadobúdajú  účinnosť dňom 1. 12. 2022.    

 

6. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Levoči a členov stálych komisií mestského zastupiteľstva, 

ktorí nie sú poslancami, účinné od 1. 3. 2019. 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  

                                primátor mesta 
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