
     

Zásady odmeňovania  
poslancov a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom do komisií 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Malacky schvaľuje podľa § 11 ods. 4 písm. k) zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov tieto Zásady odmeňovania poslancov, ktoré 
upravujú odmeňovanie poslancov a ďalších osôb (ďalej len „neposlancov“) zvolených 
zastupiteľstvom do komisií: 

 
 
 

Čl. I 
 

1) Poslancovi patrí za výkon poslaneckej 
funkcie paušálna mesačná odmena vo výške 
1/12 z mesačného platu primátora mesta bez 
zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny 
ustanoveného  osobitným zákonom1. 
Odmena sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 
Poslanec sa môže písomne vzdať nároku na 
poslaneckú odmenu určenú v zmysle tohto 
ustanovenia. 
2) Poslancovi patrí odmena vo výške 25 Eur 
za výkon funkcie  pri občianskych obradoch, 
a to za každý jednotlivý občiansky obrad2.  
3) Všetky odmeny sa poskytujú spravidla 
mesačne, vo výplatnom termíne 
zamestnancov mesta.  Odmena za výkon 
občianskych obradov sa vypláca na základe 
predloženého mesačného výkazu práce. 
4) Odmena podľa  ods. 1 sa neposkytuje 
zástupcovi primátora, ktorý je na výkon 
funkcie zástupcu primátora dlhodobo plne 
uvoľnený zo zamestnania na plný úväzok 
a má určený mesačný plat. 
 
 

Čl. II 
 
1) Za účasť na rokovaní komisie pri 
mestskom zastupiteľstve, ak je členom 
neposlanec, sa odmena poskytuje v sume 45 
Eur. Člen komisie - neposlanec sa môže 
písomne vzdať nároku na odmenu určenú 
v zmysle tohto ustanovenia. 
2) Podkladom na výplatu odmien podľa 
ods. 1 tohto článku sú prezenčné listiny zo 
zasadnutia komisie potvrdené podpisom 
                                                 
1 Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov 
2 §25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

predsedu komisie, ktoré tajomník komisie 
doručí do 3 pracovných dní po zasadnutí 
komisie na referentovi MsÚ zodpovednému za 
mzdovú agendu. 
 

Čl. III 
 

1) Tieto zásady schválilo Mestské 
zastupiteľstvo mesta Malacky na svojom 
zasadnutí dňa 31. januára 2019 uznesením č. 
.../2019. 
2) Týmito zásadami sa v celom rozsahu rušia 
Zásady odmeňovania poslancov a ďalších osôb 
zvolených mestským zastupiteľstvom do 
komisií zo dňa 30.04.2010 v znení dodatkov č. 
1 – 4.    
3) Tieto zásady sú platné dňom podpisu a 
nadobúdajú účinnosť 1. februára 2019.  
 
 
V Malackách dňa 1. februára 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 

primátor mesta 
 

 


