MESTO SNINA

ZÁSADY ODMEŇOVANIA
POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SNINE
A ČLENOV KOMISIÍ PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE
V SNINE

Zásady spracovalo: oddelenie organizačné a vnútorných vecí
Zásady zverejnené na internetovej adrese mesta dňa: 11. 05. 2018

Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 10. 05. 2018

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta

Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 11 ods. 4 písm. k zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s ch v a ľ u j e
tieto Zásady
odmeňovaniaposlancov mestského zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri mestskom
zastupiteľstve v Snine:
Článok 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) poslancov mestského zastupiteľstva,
b) členov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Snine.
(2) Poslanec Mestského zastupiteľstva v Snine, ako aj člen komisie pri Mestskom zastupiteľstve
v Snine sa môže vzdať odmien mu priznaných v zmysle zásad odmeňovania. Musia tak urobiť
písomným vyhlásením, že svoj mandát poslanca, resp. členstvo v komisii budú vykonávať bez
odmeny. Písomné vyhlásenie sú povinní doručiť do podateľne Mestského úradu v Snine a je
kedykoľvek písomne odvolateľné.“
Článok 2
Odmena poslanca mestského zastupiteľstva
(1) Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Snine (ďalej „len“ poslanec MsZ) patrí mesačná
odmena vo výške 200,- €.
(2) Odmena poslanca môže byť v kalendárnom roku poskytnutá najviac však vo výške jedného
mesačného platu primátora mesta Snina (ďalej „len“ primátor mesta) bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny, t. j. bez započítania prípadného zvýšenia platu primátora mesta
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
(3) V roku 2018, v období od 01. 04. 2018 do 31. 12. 2018, výška odmeny poslanca nesmie
presiahnuť 9/12 jedného mesačného platu primátora mesta podľa ods. 2 tohto článku. Ak
v priebehu roka 2018 u niektorého z poslancov dosiahne výška vyplatenej odmeny sumu podľa
prvej vety tohto odstavca, v ďalších obdobiach do konca roka 2018 poslancovi zaniká právny
nárok na vyplatenie odmeny.
(4) 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 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine.
(5) V prípade ospravedlnenej neúčasti poslanca MsZ na zasadnutí mestského zastupiteľstva
v zmysle ods. 4 sa táto poslanecká odmena uvedená v ods. 1tohto článku kráti o 20 %.
V prípade neospravedlnenej neúčasti poslanca na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa
odmena uvedená v ods. 1 tohto článku kráti o 40 %.
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Článok 3
Odmena člena komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Snine
(1) Členovi komisiepri MsZ, ktorý nie je poslancom, patrí odmena vo výške 20,- € za každú účasť
na zasadnutí uznášaniaschopnej komisie pri MsZ.
(2) Odmena za prácu v komisii pri MsZ sa členovi komisie priznáva za maximálne jedno
zasadnutie komisie v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Článok 4
Zúčtovanie odmien poslanca a člena komisie
(1) V prípade konania mestského zastupiteľstva je podkladom na zúčtovanie odmien poslancov
uvedených v týchto zásadách odmeňovania aj prezenčná listina zo zasadnutia MsZ a Zboru pre
občianske záležitosti mesta Snina.
(2) Podkladom na zúčtovanie odmien uvedených v týchto zásadách odmeňovania pre členov
komisií pri MsZ sú prezenčné listiny zo zasadnutí komisií pri MsZ.
(3) 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, resp. člena komisie
v slovenskom peňažnom ústave, vo výnimočných prípadoch aj v hotovosti z pokladne
Mestského úradu v Snine.
(4) Poslanci a členovia komisií pri MsZ sú povinní nahlásiť na oddelenie organizačné a vnútorných
vecí číslo účtu v tvare IBAN, kde im budú príslušné odmeny poukazované, a to najneskôr do
30 dní od ustanovujúceho zastupiteľstva, resp. od schválenia členov komisie na zasadnutí
mestského zastupiteľstva, prípadne od vzniku nároku na peňažnú odmenu v zmysle zásad
odmeňovania.
(5) Zápisnice a prezenčné listiny z rokovaníMsZ a komisií pri MsZ budú odovzdávanéa následne
spracovávané na oddelení organizačnom a vnútorných vecí, a to vždy k poslednému dňu
príslušného kalendárneho mesiaca.
(6) Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto zásad odmeňovania sa uhrádzajú
z rozpočtových prostriedkov mesta Snina.
Článok 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) V prípade, že mesto na požiadanie uhradí zamestnávateľovi poslanca mestského zastupiteľstva
náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, resp. poskytne poslancovi
mestského zastupiteľstva, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere, náhradu
ušlého
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zárobku, zníži sa poslancovi mestského zastupiteľstva odmena podľa článku 2 ods. 1 týchto
zásad o výšku poskytnutej náhrady.
V prípade, že náhrada presahuje výšku odmeny podľa článku 2 ods. 1 týchto zásad, odmena
podľa článok 2 ods. 1 týchto zásad nebude vyplatená vôbec a zároveň odmena za nasledujúci
kalendárny mesiac bude krátená o výšku náhrady, ktorá presiahla výšku odmeny podľa článku
2 ods. 1 týchto zásad.
(2) Ods. 1 tohto článku sa primerane použije aj na poskytnuté odmeny poslancom schválených
v mestskom zastupiteľstve ako sobášiacich.
(3) V prípade vzniku alebo zániku mandátu poslanca mestského zastupiteľstva v priebehu
kalendárneho mesiaca sa odmena poskytovaná podľa týchto zásad poskytne úmerne k počtu dní
trvania mandátu poslanca mestského zastupiteľstva v kalendárnom mesiaci.
(4) Zmeny a doplnky týchto zásad odmeňovania schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Snine.
(5) Schválením týchto zásad odmeňovania sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Snina v znení doplnkov
1 až 3 zo dňa 01. 07. 2016.
(6) Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri
Mestskom zastupiteľstve v Snine nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia v mestskom
zastupiteľstve, t. j. 10. 05. 2018

Ing. Štefan Milovčík
primátor
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