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Návrh 
Dodatku č. 1 

k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre  
 

     Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 101/2018-MZ dňa 5.4.2018 sa týmto dodatkom č. 1 menia 
a dopĺňajú nasledovne: 
 

1. V čl. 3 ods. 1 v písm. a) sa za doterajší text vkladá čiarka a za ňou znenie: ktorý nie je dlhodobo 
uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora 

2. V čl. 3 ods. 1 v písm. e) sa za doterajší text dopĺňa znenie: a rečníka na spoločenských 
slávnostiach 

3. V čl. 4 sa doterajšie ods. 1. – 4. v celom rozsahu vypúšťajú a nahradia sa novým znením: 

1. Zástupcovi primátora mesta, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zástupcu 
primátora zo zamestnania, patrí plat od mesta určený primátorom podľa vecnej a časovej 
náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70% mesačného platu primátora určeného 
podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov. 

2. Zástupcovi primátora podľa ods. 1 okrem platu určeného podľa ods. 1 a paušálnych náhrad 
podľa čl. 5 ods. 2 nepatria iné odmeny podľa týchto Zásad odmeňovania poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Nitre.  

3. Zástupcovi primátora, ktorý zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom 
v písomnom poverení a nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zástupcu primátora zo 
zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie 
určená primátorom, najviac vo výške 70% mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa § 
4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov. 

4. Zástupcovi primátora podľa ods. 3 okrem odmeny určenej podľa ods. 3 patrí aj odmena 
poslanca podľa čl. 3 týchto zásad a odmena a paušálne náhrady podľa čl. 5 týchto Zásad  
odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre.   

4. V čl. 5 v nadpise sa pojem „Náhrady“ nahrádza znením „Odmena a náhrady“ 

5. Do čl. 5 sa dopĺňa nový ods. 1, ktorý znie: 

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,-€  za obrad a vo sviatok 20,- € za obrad 
b) mimo úradne určenej sobášnej miestnosti odmena vo výške 15,- € za obrad a vo sviatok 

25,- € za obrad 
  

6.  V čl. 5 sa doterajšie ods. 1 – 4 označia ako ods. 2 – 5. 

7. V čl. 5 ods. 2 sa za slová „podľa čl. 3 týchto zásad“ doplní znenie „a ods. 1 tohto článku“ a za 
tým nasleduje doterajší text.  

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

4.  Paušálna náhrada za zvýšené výdavky na ošatenie a úpravu zovňajšku sa vyplatí v mesiaci 
december príslušného kalendárneho roka poslancovi, ktorý na základe výzvy odboru kultúry 
MsÚ v určenej lehote predložil odboru kultúry MsÚ doklady preukazujúce vynaloženie 
výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku, a to vo výške vyúčtovaných výdavkov, maximálne 
však vo výške ustanovenej v ods. 2 tohto článku.   



 
9. V čl. 5 ods. 5 sa za slová „podľa ods. 1/“ doplní znenie „a paušálnych náhrad podľa ods. 2/“ 

a za tým nasleduje doterajší text.  

10. V čl. 7 sa dopĺňa nový ods. 6, ktorý znie: 

6.  Odmena podľa týchto zásad nepatrí, nebude vyúčtovaná a vyplatená poslancovi, zástupcovi 
primátora, členovi a sekretárovi komisie a VMČ, ktorý jednostranným písomným úkonom 
doručeným Mestu Nitra vyhlási, že sa vzdáva práva na príslušnú v písomnom vyhlásení 
špecifikovanú odmenu.  

 
11. Ostatné ustanovenia Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre 

zostávajú nezmenené. 
 

12. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre 
schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. ...../2019-MZ dňa ........... 
a dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom 1.2.2019. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
     Od 01.02.2019 vstupuje do účinnosti novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, vykonaná zákonom č. 5/2019, ktorá priniesla zmeny v oblasti odmeňovania 
poslancov. Zaviedla možnosť diferencovane od iných poslancov odmeniť poslanca vykonávajúceho 
funkciu zástupcu primátora, ktorý nie je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo uvoľnený zo 
zamestnania, napr. z dôvodu, že má status SZČO, dôchodcu alebo nezamestnaného. V druhom rade 
umožnila nad rámec maxima ročnej poslaneckej odmeny vo výške mesačného základného platu 
primátora bez zvýšenia odmeniť poslancov, ktorí vykonávajú činnosť sobášiaceho podľa zákona č. 
36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
    Po ostatnej novele zákona č. 369/1990 Zb. je znenie § 25 ods. 7 a 8 zákona č. 369/1990 Zb. 
nasledovné: 
(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.“ 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ab znie: 
18ab) § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.  
 
(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.  
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 18baa znie: 
18baa) Napríklad § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Nová úprava pri odmeňovaní zástupcov primátora sa vyznačuje určitými novými aspektmi ako aj 
odlišnosťami v závislosti od toho, či zástupca primátora je alebo nie je na výkon funkcie dlhodobo 
uvoľnený zo zamestnania. 
 
1. Zástupca primátora, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo uvoľnený zo 

zamestnania: 
- má nárok na plat od obce najviac vo výške 70 % celkového mesačného platu primátora    (t. 

j. platu so zvýšením podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.) 
- plat mu určuje primátor (čo je rozdiel oproti právnej úprave účinnej do 31.01.2019, podľa 

ktorej plat schvaľovalo mestské zastupiteľstvo), v nadväznosti na určovanie platu primátorom, 
ktoré má neverejný charakter, sa zavádza nová povinnosť obce zverejniť na svojom webovom 
sídle výšku platu zástupcu primátora do 30 dní od jeho určenia primátorom  

- plat od mesta predstavuje jediný druh odmeny, ktorý patrí poslancovi vo funkcii zástupcu 
primátora za výkon tejto verejnej funkcie alebo v súvislosti s ňou 

- nárok na paušálnu náhradu nákladov na ošatenie a úpravu zovňajšku ako rečníkovi na 
občianskych obradoch a spoločenských slávnostiach mu zostáva zachovaný, nakoľko náhrada 
tzv. skutočných výdavkov nepredstavuje druh odmeny  

 



 
 
2. Zástupca primátora, ktorý nie je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo uvoľnený zo 

zamestnania: 
- má nárok na mesačnú odmenu od obce najviac vo výške 70 % mesačného platu primátora 

bez zvýšenia 
- odmenu mu určuje primátor, rovnako platí povinnosť obce zverejniť na svojom webovom 

sídle výšku odmeny zástupcu primátora do 30 dní od jej určenia primátorom  
- popri odmene určenej primátorom mu patria aj iné odmeny upravené zásadami odmeňovania 

poslancov v zmysle § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb., konkrétne poslanecká odmena podľa 
čl. 3 zásad a odmena za činnosť rečníka na obrade uzatvorenia manželstva podľa čl. 5 ods. 1 
zásad 

- nárok na paušálnu náhradu nákladov na ošatenie a úpravu zovňajšku ako rečníkovi na 
občianskych obradoch a spoločenských slávnostiach mu zostáva zachovaný 

 
     V oblasti odmeňovania poslancov sa od 1.2.2019 umožňuje poskytovať poslancom odmenu aj nad 
stanovený limit ročnej odmeny (1 mesačný plat primátora bez zvýšenia) za predpokladu, že: 
1. poslanec vykonáva činnosti podľa osobitného právneho predpisu, akým je napr. zákon o rodine 

ukladajúci povinnosť vykonávania sobášnych obradov 
2. odmena za túto činnosť je určená v zásadách odmeňovania poslancov 
 
Vzhľadom k novej zákonnej možnosti a poznatkov z praxe, že výkon činnosti sobášiaceho (realizovaný 
prevažne v dni pracovného pokoja) nie je celkom adekvátne zohľadnený v základnej poslaneckej 
odmene, navrhuje sa v Zásadách odmeňovania poslancov MZ v Nitre priznať poslancom ďalšiu odmenu 
za vykonanie každého sobášneho obradu v rozdielnej výške v závislosti od miesta a dňa konania obradu. 
 
     Pre úplnosť uvádzame, že z dôvodu zákonnej dikcie (§ 25 ods. 8 druhej vety zák. č. 369/1990 Zb.), 
ktorá umožňuje určiť poslancom ďalšiu odmenu len za výkon činností upravených v osobitných 
právnych predpisoch,  nie je možné stanoviť ďalšiu odmenu aj za činnosť rečníka na spoločenských 
slávnostiach (napr. spoločných a individuálnych uvítaniach detí, jubilejných sobášoch a pod.), ktorých 
uskutočňovanie zo strany mesta žiadne právne predpisy neupravujú.   
 
     Explicitné vyjadrenie straty nároku na vyplatenie odmeny v prípade výslovného vzdania sa práva na 
odmenu zo strany poslanca v zásadách odmeňovania poslancov (čl. 7 ods. 6) vyplynulo z usmernenia 
a právneho názoru Sociálnej poisťovne, podľa ktorého poslanec (a obdobne aj zástupca primátora, člen, 
sekretár komisie a VMČ) nemá postavenie zamestnanca v sociálnom poistení a jeho poistný vzťah 
nevznikne, resp. zanikne len vtedy, ak v zásadách odmeňovania poslancov je uvedené, že poslanec je 
oprávnený sa odmeny vzdať a tým stráca právo na odmenu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha – Zásady odmeňovania poslancov MZ v Nitre s vyznačením zmien a doplnení 
navrhovaných Dodatkom č. 1 

 

 

MESTO NITRA 

 
ZÁSADY  ODMEŇOVANIA 

POSLANCOV  MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  V  NITRE 
 

čl. 1 
Všeobecné ustanovenie 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schválilo tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Nitre. 
 

čl. 2 
Predmet úpravy 

1. Tieto zásady odmeňovania sa vzťahujú na odmeňovanie poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Nitre. 

2. Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie primátora mesta. Platové pomery 
a odmeňovanie primátora mesta sú upravené osobitným právnym predpisom (zákon č. 253/1994 
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších zmien a doplnkov). 

3. Tieto zásady odmeňovania upravujú aj spôsob odmeňovania ďalších členov a sekretárov komisií, 
výborov mestských častí (VMČ), prípadne orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom alebo 
primátorom mesta. 

 
čl. 3 

Poslanec mestského zastupiteľstva 
1. Poslancovi, ktorý súbežne zastáva funkciu alebo súbeh funkcií: 

a) zástupcu primátora, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie 
zástupcu primátora 

b) člena mestskej rady 
c) predsedu stálej komisie MZ 
d) predsedu VMČ 
e) sobášiaceho a rečníka na spoločenských slávnostiach 
patrí za výkon funkcie paušálna mesačná odmena vo výške 1/12 mesačného platu primátora mesta 
určeného podľa § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov bez navýšenia podľa § 4 
ods. 2 uvedeného zákona. 

2. Poslancovi, ktorý nespĺňa podmienky podľa ods. 1/ tohto článku a súbežne zastáva funkciu alebo 
súbeh funkcií: 

a) člena stálej komisie MZ 
b) člena VMČ 
c) predsedu alebo člena komisie MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 
d) predsedu alebo člena komisie MZ v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca MZ, 

primátora mesta, hlavného kontrolóra 
patrí za výkon funkcie paušálna mesačná odmena vo výške 1/15 mesačného platu primátora mesta 
určeného podľa § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 



starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien  a doplnkov bez navýšenia podľa § 4 
ods. 2 uvedeného zákona. 

3. Prvýkrát patrí poslancovi odmena v alikvotnej výške aj za kalendárny mesiac, v ktorom zložil sľub 
poslanca mestského zastupiteľstva a alikvotná časť odmeny mu patrí aj za kalendárny mesiac, 
v ktorom došlo k zániku jeho poslaneckého mandátu. 

4. Za neúčasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa poslancovi odmena v príslušnom mesiaci kráti 
o 25%. V prípade, že je v jednom mesiaci viac ako jedno zasadnutie zastupiteľstva, tak sa 
poslancovi za každú neúčasť na zasadnutí podľa ich počtu odmena kráti o 25% za každé zasadnutie. 
Výnimku z uvedeného predstavuje ospravedlnená neúčasť poslanca na zasadnutí zastupiteľstva, 
ktorá vznikla z dôvodu poverenia a plnenia úloh určených zastupiteľstvom, resp. primátorom 
mesta, alebo z iných vážnych dôvodov uznaných primátorom mesta. 

5. Účasťou poslanca na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa rozumie účasť na jeho celom zasadnutí 
(t.j. napr. aj na poobedňajšej časti). 

6. Podkladmi pre preukázanie dôvodov krátenia odmien poslancom podľa tohto čl. sú prezenčné 
listiny mestského zastupiteľstva. 

 
čl. 4 

Zástupca primátora mesta 
1. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora mesta, patrí výlučne paušálna mesačná 

odmena vo výške určenej podľa čl. 3 ods. 1 týchto zásad. 
2. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora mesta a je dlhodobo uvoľnený zo 

zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, sa pre určenie výšky odmeny/platu zástupcu 
primátora neuplatní ustanovenie ods. 1/ tohto článku, ale mu patrí plat vo výške schválenej 
mestským zastupiteľstvom spravidla na návrh primátora mesta. Návrh na určenie platu poslancovi, 
ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora mesta podľa predchádzajúcej vety, môže okrem 
primátora mesta podať výlučne skupina 10 poslancov. 

3. Prvýkrát patrí poslancovi plat podľa ods. 2/ v alikvotnej výške za kalendárny mesiac, v ktorom 
došlo k začatiu výkonu funkcie a alikvotná časť platu mu patrí aj za kalendárny mesiac, v ktorom 
došlo k zániku výkonu funkcie, a to prepočítanej na kalendárne dni výkonu funkcie. 

4. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora mesta patria okrem platu určeného podľa 
ods. 2/ tohto článku aj odmena poslanca podľa čl. 3 týchto zásad. 

 
1. Zástupcovi primátora mesta, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zástupcu 

primátora zo zamestnania, patrí plat od mesta určený primátorom podľa vecnej a časovej 
náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70% mesačného platu primátora určeného 
podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov. 

2. Zástupcovi primátora podľa ods. 1 okrem platu určeného podľa ods. 1 a paušálnych náhrad 
podľa čl. 5 ods. 2 nepatria iné odmeny podľa týchto Zásad odmeňovania poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Nitre.  

3. Zástupcovi primátora, ktorý zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom 
v písomnom poverení a nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zástupcu primátora zo 
zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie 
určená primátorom, najviac vo výške 70% mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa § 
4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov. 

4. Zástupcovi primátora podľa ods. 3 okrem odmeny určenej podľa ods. 3 patrí aj odmena 
poslanca podľa čl. 3 týchto zásad a odmena a paušálne náhrady podľa čl. 5 týchto Zásad 
odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre.   

 
čl. 5 

Náhrady  Odmena a náhrady  za účinkovanie na občianskych obradoch a spoločenských 
slávnostiach 

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,-€  za obrad a vo sviatok 20,- € za obrad 

b) mimo úradne určenej sobášnej miestnosti odmena vo výške 15,- € za obrad a vo sviatok 
25,- € za obrad 

2. Poslancovi okrem odmeny podľa čl. 3 týchto zásad a ods. 1 tohto článku patrí paušálna náhrada na 
úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku, ktoré vznikajú z dôvodu účinkovania 
na občianskych obradoch alebo spoločenských slávnostiach, a to vo výške: 
b) 1 – 9 obradov, resp. spoločenských slávností     50,-EUR / kalendárny rok 
c) 10 – 19 obradov, resp. spoločenských slávností   100,-EUR / kalendárny rok 
d) 20 – 29 obradov, resp. spoločenských slávností      166,-EUR / kalendárny rok    
e) 30 a viac obradov, resp. spoločenských slávností  266,-EUR / kalendárny rok  

3. Spoločenskou slávnosťou sa rozumie účasť poslanca ako rečníka na: 
a) prijatí novomanželov 
b) jubilejnom sobáši 
c) individuálnom uvítaní dieťaťa do života 
d) spoločnom uvítaní detí – nových občanov mesta Nitry 
e) jubileách 
f) udeľovaní ocenení mesta Nitry. 

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. 
Paušálna náhrada za zvýšené výdavky na ošatenie a úpravu zovňajšku sa vyplatí v mesiaci 
december príslušného kalendárneho roka poslancovi, ktorý na základe výzvy odboru kultúry 
MsÚ v určenej lehote predložil odboru kultúry MsÚ doklady preukazujúce vynaloženie 
výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku, a to vo výške vyúčtovaných výdavkov, maximálne 
však vo výške ustanovenej v ods. 2 tohto článku.   

5. Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom podľa ods. 1/ a paušálnych náhrad podľa ods. 2/ 
tohto článku na základe účasti na občianskych obradoch, resp. spoločenských slávnostiach, sú 
výkazy vedené odborom kultúry na MsÚ. 

 
čl. 6  

Odmeňovanie členov a sekretárov komisií a VMČ 
1. Výboru mestskej časti patrí ročná odmena určená podľa počtu členov výboru z radov občanov (t.j. 

mimo poslancov), pričom na jedného člena VMČ z radov občanov prináleží ročná suma vo výške 
100,-EUR. Poslancom ako členom VMČ neprináleží odmena z ročnej odmeny VMČ. Odmena sa 
vypláca za príslušný kalendárny rok vo výplatnom termíne v mesiaci november príslušného 
kalendárneho roku. Rozdelenie odmien členom VMČ z radov občanov sa vypláca na základe návrhu 
predsedu VMČ s prihliadnutím na účasť a aktivitu jednotlivých členov v rámci pôsobnosti 
a činnosti výboru. 

2. Stálym komisiám mestského zastupiteľstva patrí ročná odmena určená podľa počtu členov komisie 
z radov občanov / odborníkov (t.j. mimo poslancov), pričom na jedného člena komisie z radov 
občanov / odborníkov prináleží ročná suma vo výške 100,-EUR. Poslancom ako členom stálych 
komisií neprináleží odmena z ročnej odmeny komisie. Odmena sa vypláca za príslušný kalendárny 
rok vo výplatnom termíne v mesiaci november príslušného kalendárneho roku. Rozdelenie odmien 
členom komisie sa vypláca na základe návrhu predsedu komisie s prihliadnutím na účasť a aktivitu 
jednotlivých členov v rámci pôsobnosti a činnosti komisie. 

3. Sekretárovi VMČ a stálej komisie MZ patrí mesačná odmena vo výške 60,-EUR. 
4. Sekretárovi Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

a sekretárovi Komisie na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca MZ, primátora mesta, 
hlavného kontrolóra prináleží ročná odmena vo výške 60,-EUR, vynásobená počtom zasadnutí 
v príslušnom kalendárnom roku, najviac v rozsahu 12 zasadnutí v kalendárnom roku. 

 
čl. 7 

Úhrada a vyúčtovanie odmien poslancov 
1. Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancov podľa týchto zásad je uznesenie Mestského 

zastupiteľstva v Nitre č. 101/2018-MZ zo dňa 5.4.2018, ktorým boli schválené tieto Zásady 
odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre. 



2. Podkladmi pri poskytovaní odmien poslancom na základe ich účasti sú spravidla príslušné 
prezenčné listiny. 

3. Odmeny vyplácané na kalendárny mesiac sú splatné pozadu vo výplatnom termíne mesta ako 
zamestnávateľa, t.j. do 14 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

4. Odmeny vyplácané na kalendárny rok sú splatné do 31.12 príslušného kalendárneho roku. 
5. Odmeny poslancom podľa týchto zásad sú vyplácané Mestom Nitra prostredníctvom Mestského 

úradu v Nitre, ktoré súčasne vedie príslušnú účtovnú evidenciu. 
6. Odmena podľa týchto zásad nepatrí, nebude vyúčtovaná a vyplatená poslancovi, zástupcovi 

primátora, členovi a sekretárovi komisie a VMČ, ktorý jednostranným písomným úkonom 
doručeným Mestu Nitra vyhlási, že sa vzdáva práva na príslušnú v písomnom vyhlásení 
špecifikovanú odmenu.  

 
čl. 8 

Osobitné ustanovenie pre kalendárny rok 2018 
Pre určenie výšky mesačnej odmeny poslanca sa s účinnosťou od 1.4.2018 do 31.12.2018 primerane 
uplatnia ustanovenia čl. 3 ods. 1 a ods. 2 týchto zásad, pričom pri určení výšky odmeny sa bude 
vychádzať z alikvotnej výšky mesačného platu primátora mesta (t.j. z 9/12 mesačného platu primátora 
mesta) určeného podľa § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov bez navýšenia podľa 
§ 4 ods. 2 uvedeného zákona. 

čl. 9 
Zrušovacie ustanovenie 

Týmito zásadami sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre v platnom 
znení, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 27.1.2011 uznesením č. 
16/2011-MZ. 

 
čl. 10 

Záverečné ustanovenia 
1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre v súlade s § 11 ods. 

4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na 
svojom zasadnutí dňa 5.4.2018 uznesením č. 101/2018-MZ. 

2. Tieto Zásady odmeňovania poslancov nadobúdajú účinnosť dňom 1.4.2018. 
3. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre schválilo 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. ...../2019-MZ dňa ........... a dodatok č. 1 
nadobúda účinnosť dňom 1.2.2019. 

 

 
 
 
 
             Jozef Dvonč 
        primátor mesta Nitry 
 

 
 
 
 
 
 

 


