
Z Á S A D Y   O D M E Ň O V A N I A

v o l e n ý c h   o r g á n o v

M E S T A    P Ú C H O V 

Nadobúda účinnosť dňom 1.júna 2011 
Uznesenie MsZ č.47 /2011 zo dňa 15.6.2011
Nahrádza: Zásady odmeňovania volených orgánov mesta Púchov  
                  zo dňa 22.2.2007 
Vypracoval : Mgr. Marián Michalec,
                    JUDr. Jaroslava Stružková

 Mgr. Marián Michalec
      primátor mesta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predkladá: Mgr. Marián Michalec , primátor mesta,                    Dátum vydania: 
                  JUDr. Jaroslava  Stružková ,      Dátum revízie:

       ved.odd. org.-vnútorných vecí



Strana č.2

Obsah:

Článok                                                                                                strana 

1. Účel vydania str.č.3

2. Rozsah platnosti str.č.3

3. Súvisiace predpisy str.č.3

4. Pojmy a skratky str.č.3

5. Popis činnosti str.č.4

5.1. Plat primátora str.č.4

5.2. Odmeny poslancov MsZ, členov MsR, predsedov a členov
       komisií MsZ, predsedov a členov VMČ str.č.4

6.   Záverečné ustanovenia str.č.4



Strana č. 3

Mestské zastupiteľstvo v Púchove   s c h v a ľ u j e   Zásady odmeňovania 
volených orgánov mesta Púchov.

1. Účel vydania  

    Tieto zásady upravujú odmeňovanie volených orgánov mesta Púchov.

2. Rozsah platnosti 

2.1.    Zásady odmeňovania volených orgánov sú základnou vnútornou právnou
          normou Mesta Púchov, ktoré upravujú odmeňovanie volených funkcionárov:

2.1.1. primátora mesta,
2.1.2. poslancov MsZ, členov MsR, predsedov a členov komisií MsZ, predsedov a 
          členov výborov mestských častí.

3. Súvisiace predpisy

– Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  zmien a doplnkov. 
– Zák. SNR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení zmien a doplnkov.

4. Pojmy a skratky :

Zb.    - Zbierka
Z.z.   - Zbierka zákona
Zák.  - zákon
MsZ  - mestské zastupiteľstvo
MsR  - mestská rada
VMČ - výbory mestských častí
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5.     Popis činnosti 

5.1.  Plat primátora mesta

5.1.  Plat primátora mesta určuje mestské zastupiteľstvo podľa zákona č. 253/1994
 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov

        miest v znení zmien a doplnkov.

5.2.  Odmeny poslancov MsZ, členov MsR, predsedov a členov komisií, 
        predsedov a členov VMČ

5.2.1. Poslancom MsZ, členom MsR, predsedom a členom komisií, predsedom a
          členom VMČ sa  poskytujú za  výkon ich funkcií nasledovné odmeny:
          a/  poslanec MsZ za každé zasadnutie    40,00 € 
          b/  člen MsR za každé zasadnutie    20,00 €
          c/  predseda komisie MsZ za každé zasadnutie    20,00 €
          d/  člen komisie MsZ za každé zasadnutie    15,00 €
          e/  predseda VMČ za každé zasadnutie    10,00 €
          f/  člen VMČ za každé zasadnutie      5,00 €

5.2.2. Odmena za výkon funkcií uvedených v odseku 5.2.1. sa bude vyplácať 2-krát v 
          roku, a to po prehodnotení príslušného polroka.

5.2.3. Za neúčasť na zasadnutí MsZ, MsR, komisií MsZ a VMČ sa odmena
          nevypláca. 

5.2.4. Poslancom MsZ a členom MsR môže byť s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich
          funkcie vyplatená jeden raz v roku mimoriadna odmena, ktorú určí primátor
          mesta.

5.2.5. Vyplatenie odmien za súbežný výkon jednotlivých funkcií nie je vylúčené.

6.    Záverečné ustanovenia

6.1. Rušia sa Zásady odmeňovania volených orgánov Mesta Púchov schválené
       uznesením č. 7/2007 zo dňa 22.7.2007.

6.2. Zásady odmeňovania volených orgánov mesta Púchov nadobúdajú účinnosť 
       dňom 1. júna 2011.
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Dôvodová správa

Dôvodom novely týchto zásad odmeňovania je novela zákona č. 253/1994 Z.z. 
v znení  zákona  č.  154/2011  Z.z.  a aktualizácia  odmeňovania  volených  orgánov 
mesta.


