Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 01. 02. 2015
Doplnok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 01. 04. 2015

Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 15 a § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e tieto

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SNINE
A ČLENOV KOMISIÍ PRI MESTSKOM
ZASTUPITEĽSTVE V SNINE
v znení doplnku č. 1
(úplné znenie)
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§1
Rozsah platnosti
(1) Tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Snine a členov komisií
pri Mestskom zastupiteľstve v Snine (ďalej len „zásady odmeňovania“), vzhľadom na úlohy
a časovú náročnosť, upravujú odmeňovanie:
a) zástupcu primátora mesta,
b) poslancov mestského zastupiteľstva,
c) poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí vykonávajú funkciu člena mestskej rady,
d) poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí vykonávajú funkciu predsedu,
podpredsedu, resp. člena v komisiách zriadených pri Mestskom zastupiteľstve
v Snine,
e) členov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Snine.

§2
Odmena zástupcu primátora mesta
(1) Zástupcovi primátora mesta patrí plat vo výške 2,24 násobku priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Plat zástupcovi primátora mesta
patrí odo dňa poverenia touto funkciou primátorom mesta alebo zvolením mestským
zastupiteľstvom v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
(2) Zástupcovi primátora mesta možno s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu verejnej
funkcie priznať odmenu.
(3) V prípade menovania dvoch zástupcov primátora mesta, resp. jedného zástupcu primátora
mesta Snina na polovičný úväzok, patrí im plat vo výške polovice sumy určenej v odseku 1.

§3
Odmena poslanca mestského zastupiteľstva
(1) Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Snine (ďalej len „poslanec MsZ“) za výkon
poslaneckého mandátu patrí mesačná odmena vo výške 20 % z priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(2) Ak sa v príslušnom kalendárnom mesiaci koná zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
(ďalej len „mestské zastupiteľstvo“), poslanec MsZ je povinný svoju neúčasť ospravedlniť
v zmysle § 6 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine.
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(3) V prípade ospravedlnenej neúčasti poslanca MsZ na zasadnutí mestského zastupiteľstva
v zmysle ods. 2 sa táto poslanecká odmena uvedená v ods. 1 kráti o 20 %. V prípade
neospravedlnenej neúčasti poslanca na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa odmena
uvedená v ods. 1 kráti o 40 %.
(4) Poslancom MsZ s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, zohľadňujúc ich prácu
a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva, príprave
všeobecne záväzných nariadení mesta, aktivity v komisiách zriadených pri mestskom
zastupiteľstve, môže byť 1-krát v roku na návrh primátora mesta vyplatená mimoriadna
odmena.
(5) Zástupcovi primátora mesta odmena podľa ods. 1 nepatrí.
(6) Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa navzájom nevylučuje.

§4
Odmena člena mestskej rady
(1) Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu člena Mestskej rady v Snine (ďalej len „MsR“) patrí
k poslaneckej odmene uvedenej v § 3 týchto zásad odmeňovania aj odmena vo výške 60 €
za každú účasť na zasadnutí MsR.
(2) V prípade neúčasti poslanca MsZ (člena MsR) na zasadnutí MsR mu uvedená v ods. 1
nepatrí.
(3) Zástupcovi primátora mesta odmena podľa ods. 1 nepatrí.

§5
Odmena predsedu komisie, podpredsedu a člena komisie zriadenej pri Mestskom
zastupiteľstve v Snine
(1) Poslanec, ktorý vykonáva funkciu predsedu komisie zriadenej pri Mestskom zastupiteľstve
v Snine (ďalej len „komisie pri MsZ“) alebo funkciu podpredsedu, či člena komisie pri MsZ,
vykonáva túto funkciu bez finančných nárokov, t. j. bezplatne.

§6
Odmena člena komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Snine
(1) Člen komisie pri MsZ vykonáva funkciu člena komisie pri MsZ taktiež bez finančných
nárokov, t. j. bezplatne.
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§7
Zúčtovanie odmien poslanca a člena komisie
(1) Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov uvedených v týchto zásadách odmeňovania sú
prezenčné listiny zo zasadnutí MsZ, MsR.
(2) Odmeny uvedené v týchto zásadách odmeňovania sa spracovávajú raz mesačne a vyplácajú
sa vo výplatnom termíne Mestského úradu v Snine, t. j. do 12 dňa v mesiaci nasledujúcom
po mesačnom spracovávaní, a to bezhotovostne poukázaním na účet poslanca, vo
výnimočných prípadoch aj v hotovosti z pokladne Mestského úradu v Snine.
(3) Poslanci sú povinní nahlásiť na oddelenie organizačné a vnútorných vecí číslo účtu, kde im
budú príslušné odmeny poukazované, a to najneskôr do 30 dní od ustanovujúceho
zastupiteľstva.
(4) Zápisnice a prezenčné listiny z rokovaní MsR, MsZ budú spracovávané na oddelení
organizačnom a vnútorných vecí, a to vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho
mesiaca.
(5) Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto zásad odmeňovania sa uhrádzajú
z rozpočtových prostriedkov mesta Snina.

§8
Záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky týchto zásad odmeňovania schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Snine.
(2) Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri
Mestskom zastupiteľstve v Snine boli schválené uznesením MsZ č. 13/2015, nadobúdajú
platnosť dňom schválenia v mestskom zastupiteľstve, t. j. 27. 01. 2015 a účinnosť 01. 02.
2015.
(3) Schválením týchto zásad odmeňovania sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Snine, schválené
uznesením Mestského zastupiteľstva v Snine zo dňa 27. 01. 2011, číslo: 14/2011 v zmysle
Doplnku č. 1 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Snine zo dňa 26. 04. 2012,
číslo: 203/2012.
(4) Tento Doplnok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Snine
a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Snine zo dňa 27. 01. 2015, uznesenie č.
13/2015 nadobúda platnosť účinnosť 01. 04. 2015, uznesením č. 50/2015.

Snina 27. 03. 2015
Ing. Štefan Milovčík
primátor
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