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

1.     Účel vydania

Poriadok odmeňovania primátora mesta, hlavného kontrolóra, poslancov
mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií
mestského zastupiteľstva, predsedov a členov výborov mestských častí a
zamestnancov Mesta Púchov bol schválený 22.8.2003. Doplnok č. 1 k tomuto
poriadku bol vypracovaný z dôvodu, že od 1.1.2004 nadobudol  účinnosť zákon
č.553/2003 Z..z. a zamestnanci mesta sú odmeňovaní v zmysle platného zákona o
výkone prác vo verejnom záujme. Odmeňovanie hlavného kontrolora bolo upravené
novelou zákona o obecnom zriadení s účinnosťou od 1.7.2004.
Z toho dôvodu uvedené „ Zásady“ upravujú odmeňovanie iba volených orgánov.

2. Rozsah platnosti

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

2.1.1. primátora mesta,
2.1.2. poslancov MsZ, členov MsR, predsedov a členov komisíí MsZ, predsedov a

členov výborov mestských častí,

2.2.  Zásady sa nevzťahujú ani na zamestnancov Mestského bytového podniku,
s.r.o. Púchov, Podniku technických služieb mesta, s.r.o. Púchov, Mediál Púchov,
s.r.o., ktorých zakladateľom je mesto Púchov a majú samostatnú právnu
subjektivitu. Tieto spoločnosti majú svoj vlastný poriadok odmeňovania.

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 a odmena primátora mesta

5.1.1. 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. Primátorovi mesta možno poskytnúť odmenu s
prihliadnutím na náročnosť a  kvalitu výkonu funkcie až do výšky 50% súčtu
platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. O poskytnutí odmeny a o jej
výške rozhoduje MsZ.
Týmto nie sú dotknuté finančné náležitosti vyplývajúce z kolektívnej zmluvy, ako
napr.odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku, pri dosiahnutí
25 rokov celkovej doby zamestnania v pracovnom pomere od prvého vstupu do
zamestnania, prvého skončenia zamestnania v súvislosti s odchodom do
starobného alebo invalidného dôchodku.

5.1.2. Primátorovi mesta môže byť priznaná mimoriadna odmena za činnosť
vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi
udalosťami, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku  pri
odstraňovaní ich následkov.

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 1.000.- Sk
       b/ člen MsR za každé zasadnutie    500.- Sk
       c/ predseda komisie MsZ za každé zasadnutie    400.- Sk
       d/ člen komisie MsZ za každé zasadnutie    300.- Sk
       e/ predseda VMČ za každé zasadnutie    200.- Sk
       f/ člen VMČ za každé zasadnutie    100.- Sk

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 ospravedlnenú neúčasť na zasadnutí MsZ, MsR a komisií sa odmena kráti
       o 50%.Za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí MsZ, MsR a komisií sa

odmena nevypláca. Za neúčasť na zasadnutí 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 výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje.
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6.   Záverečné ustanovenia

6.1. Zásady odmeňovania, jeho zmeny a doplnky schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

6.2. Ruší sa Poriadok odmeňovania zamestnancov Mesta Púchov a volených
orgánov mesta, schválený uznesením č. 69/2003 zo dňa 22.8.2003 ako i
Doplnok  č.1. k Poriadku odmeňovania schválený uznesením  č.12/2004 zo dňa
11.3.2004.

6.3. Zásady odmeňovania volených orgánov mesta Púchov nadobúdajú účinnosť
dňom schválenia.


