
 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Krásne nad Kysucou 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou v zmysle § 25 ods. 9 zákona. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto Zásady odmeňovania volených funkcionárov 

Mesta Krásne nad Kysucou, členov samosprávnych orgánov Mesta Krásno nad Kysucou 

a odmeňovania úkonov za občianske obrady a slávnosti (ďalej len Zásady odmeňovania): 

 

                                                                   Čl. 1 

                                                           Rozsah platnosti  

1. Tieto Zásady odmeňovania upravujú odmeňovanie: 

a) primátora mesta, 

b) zástupcu primátora, 

c) poslancov mestského zastupiteľstva (ďalej „MZ“) 

d) poslancov – predsedov a členov stálych alebo dočasných komisií MZ 

e) poslancov poverených vykonávaním uzavretia manželstva 

f) neposlancov – členovia komisie  

g) vedenie kroniky a pamätnej knihy 

 

2. Ustanovenia týchto Zásad odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je 

dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania.  

3. Poslancovi uvedenom v ods. 2) tohto článku Zásad patrí namiesto odmeny primeraný plat 

od mesta v súlade s ust. § 25 ods. ods. 8 zákona. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

platnom znení.                                                             

 

                                                                   Čl. 2          

                                                        Poslanecká odmena 

1. Poslancovi sa poskytujú nasledujúce odmeny:   

a) vo výške 85,-eur  (brutto) raz v mesiaci, 

b) vo výške 15,-eur (brutto) za každú účasť člena na zasadnutí komisie MZ ak je jej 

predsedom, 



c) vo výške 10,-eur (brutto) za každú účasť člena na zasadnutí komisie MZ, poslanca aj 

neposlanca, 

d) vo výške 25,- eur (brutto) za výkon funkcie sobášiaceho-za každú účasť poslanca na 

uzavretí manželstva ako sobášiaceho. V prípade viacerých obradov uzavretia manželstva 

v jeden deň, za každý ďalší obrad je odmena pre sobášiaceho poslanca vo výške 25,- eur 

(brutto). Poslanec MZ sa môže z osobných dôvodov vzdať poslaneckej odmeny. 

e) vo výške 500,- eur ročne (brutto) za vedenie kroniky  

f) vo výške 140,- eur ročne (brutto) za vedenie pamätnej knihy 

2. V prípade, že je účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1) kratšia menej ako 

o polovicu času trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu. Ak sa poslanec 

nezúčastní zasadnutia bez závažného dôvodu odmena mu neprináleží. Pri neúčastí na 

zasadnutí z vážnych dôvodov (choroba, rodinné dôvody) prináleží mu polovica odmeny až do 

nasledujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

3) Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu 

tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá 

primátor mesta alebo niektorí z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje 

MZ prijatím uznesenia. 

4) Poslanec, ktorý sa vzdá nároku na odmenu nemá na ňu nárok. Odmena nepatrí poslancom, 

ktorí vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny. 

 

                                                                Čl. 3  

                                                     Odmena primátora                              

     Primátorovi mesta patrí plat v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, zmien 

a doplnkov.               

         

                                                       Čl. 4  

                                      Odmeňovanie zástupcu primátora  

1. Zástupcovi (zástupcom) primátora, ktorý je na výkon verejnej funkcie dlhodobo plne 

uvoľnený z doterajšieho zamestnania patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní 

plat vo výške  55%  z celkového platu  určeného primátorovi. Plat sa zaokrúhľuje na celé € 

nahor. 

2. S prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu verejnej funkcie možno zástupcovi 

primátora, ktorí sú poverení plniť úlohy primátora priznať odmenu.  

3. O určení výšky platu podľa ods. 1 a odmien podľa ods. 2 rozhoduje na návrh primátora 

MZ. 4. Zástupcovi primátora, ktorí plní úlohy primátora po zániku mandátu primátora pred 

uplynutím funkčného obdobia, patrí plat v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 



postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov.   

 

                                                                Čl. 5  

                                                      Výplata odmien  

1) Odmeny primátora mesta, zástupcu primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva 

sa vyplácajú raz za mesiac v najbližšom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov mesta 

(mestského úradu). Odmeny členov komisií poslancov aj neposlancov a sobášiacich sa 

vyplácajú raz za štvrťrok. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet a v hotovosti 

v pokladni mestského úradu. 

2) Uvedené zásady môže MZ kedykoľvek meniť formou dodatku  k týmto zásadám alebo 

prijatím nových zásad. Na prijatie týchto zásad alebo na ich zmenu sa vyžaduje súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia podľa čl. 2 ods. 3 týchto 

zásad sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 

 

 

 

                                                                Čl. 6  

                                                   Záverečné ustanovenia  

 

1) Uvedené zásady boli schválené mestským zastupiteľstvo uzn.č. 194/2022 zo dňa 

21.11.2022 

   

2) Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia MZ a účinnosť dňom 22.11.2022.  

3) Rušia sa:   

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou, členov  

komisií mestského zastupiteľstva  schválené uznesením č. 80/2018  zo dňa 30.11.20018 

a Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov MZ zo dňa 04.12.2019 a Dodatku č. 2 zo 

dňa 26.5.2021.   

 

V Krásne nad Kysucou dňa 21.11.2022 

 

 

                                                                             Ing. Jozef Grapa 

                                                                             primátor mesta 


