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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre

podľa predloženého návrhu

s účinnosťou dňom 01.01.2017
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Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva            

v Nitre

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre schválené dňa 27.01.2011, 

uznesením č. 16/2011-MZ sa menia nasledovne:

1. V čl. 7, Odmena za účinkovanie na občianskych obradoch sa vypúšťa pôvodné znenie 

ods. 1 a nahrádza sa novým znením: 

       „1. Poslancovi, ktorý v mene mesta vykonáva funkciu sobášiaceho na občianskom obrade      

uzatvorenia manželstva patrí za vykonanie sobášneho obradu:

a) v priestoroch úradne určenej sobášnej miestnosti na Mestskom úrade v Nitre odmena       

vo výške 10,- EUR za obrad,

b) mimo úradne určenej sobášnej miestnosti 15,- EUR za obrad.“

2. V čl. 7, Odmena za účinkovanie na občianskych obradoch sa za ods.  1 vkladá nový 
ods. 2 znenia:

      „2. Poslancovi, ktorý v mene mesta vykonáva funkciu rečníka na spoločenských 

slávnostiach: 

a)     prijatie novomanželov,

b)     jubilejné sobáše,

c)     individuálne uvítanie dieťaťa do života,

d)     spoločné uvítanie detí – nových občanov mesta Nitry,

e)     jubileá,
f)     udeľovanie ocenení mesta Nitry,

patrí odmena vo výške 10,- EUR za obrad. 

Doterajšie ods. „2, 3, 4, 5“ sa označujú ako nové ods. „3, 4, 5, 6“.

3. V čl. 7, v novom ods. 3  sa za pôvodné znenie: „podľa ods. 1/“ pripája znenie: „, resp. 

ods. 2/“

4. V čl. 7 sa znenie ods. 5 nahrádza novým znením: 

„5. Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom podľa ods. 1/, resp. ods. 2/ na základe 

účasti na občianskych obradoch, resp. spoločenských slávnostiach sú výkazy vedené 

odborom kultúry na MsÚ.“
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5. V čl. 7, v ods. 6 sa za znením: „uzatvorenia manželstva“ pripája znenie: „alebo funkciu 

rečníka na spoločenských slávnostiach podľa ods. 2/“ a na konci odseku sa pôvodné

znenie: „podľa ods. 1/, 2/“ nahrádza znením: „v zmysle ods. 1, 2 a 3“.

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre bol 

schválený na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa ........................ uznesením č.  

............... a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017

Dôvodová správa.

Na 33. zasadnutí (riadnej) mestskej rady dňa 06. septembra 2016 bolo v bode „Rôzne“ 
odporučené prednostovi mestského úradu predložiť na najbližšie rokovanie mestskej rady 
návrh na zmenu v zmysle rokovania mestskej rady odmien pre sobášiacich. Z toho dôvodu
predkladáme vyššie uvedený návrh.

Návrh zohľadňuje časovú náročnosť pri vykonávaní funkcie sobášiaceho poslanca, 

resp. pri vykonávaní funkcie rečníka na spoločenských slávnostiach uvedených v Návrhu 

Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre (čl. 7,   
ods. 2, písm. a) až f).

Navýšenie finančných prostriedkov bude zahrnuté do návrhu rozpočtu na r. 2017.

Predmetné zmeny sú vyznačené v Prílohe č. 1 tohto návrhu červeným písmom.

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 27.09.2016 uznesením 513/2016-MR 
odporučila schváliť Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Nitre
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PRÍLOHA č. 1  - Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre

čl. 7

                          Odmena za účinkovanie na občianskych obradoch

1. Poslancovi, ktorý v mene mesta vykonáva funkciu sobášiaceho na občianskom obrade

uzatvorenia manželstva patrí odmena vo výške 6,-EUR za obrad.

„1. Poslancovi, ktorý v mene mesta vykonáva funkciu sobášiaceho na občianskom obrade   

uzatvorenia manželstva patrí za vykonanie sobášneho obradu:

a) v priestoroch úradne určenej sobášnej miestnosti na Mestskom úrade v Nitre odmena      

vo výške 10,- EUR za obrad,

b) mimo úradne určenej sobášnej miestnosti 15,- EUR za obrad.“

„2. Poslancovi, ktorý v mene mesta vykonáva funkciu rečníka na spoločenských slávnostiach: 

a)     prijatie novomanželov
b)     jubilejné sobáše

c)     individuálne uvítanie dieťaťa do života

d)     spoločné uvítanie detí – nových občanov mesta Nitry

e)     jubileá

f)     udeľovanie ocenení mesta Nitry

patrí odmena vo výške 10,- EUR za obrad. 

3. Poslancovi okrem odmeny podľa ods. 1), resp. ods. 2) tohto článku patrí paušálny 
príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku, ktoré vznikajú 

z dôvodu účinkovania na občianskych obradoch, resp. spoločenských slávnostiach a to           

vo výške:

a/ 1 - 9 obradov 50,- €

b/10-19 obradov 100,-€

c/ 20 - 29 obradov 166,- €

d/ 30 a viac obradov 266,- €
za kalendárny rok.
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4. Paušálny príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku sa

vypláca k termínu 30.11. príslušného kalendárneho roku a poslanec vyúčtuje použitie

finančného príspevku dokladmi zodpovedajúcimi účelu najneskôr do 30 dní od poskytnutia 
príspevku oddeleniu kultúry na MsÚ.

5. Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom podľa ods. 1/, resp. ods. 2 na základe účasti 

na občianskych obradoch, resp. spoločenských slávnostiach sú výkazy vedené odborom 

kultúry na MsÚ.

6. Zástupcovi primátora, ktorý vykonáva funkciu sobášiaceho na občianskom obrade

uzatvorenia manželstva, alebo funkciu rečníka na spoločenských slávnostiach podľa ods. 2)
neprináleží odmena ani paušálny príspevok v zmysle bodov 1, 2 a 3.




