
ZÁSADY   0 D NI E Ň 0 V A N I A

poslancov  Mestského zastupiteľstva

Nlesta HANDLOVÁ

v úplnom znení

Schválené:  MsZ v Handlovej dňa  26. 8. 2010 uzn. č.1677, dňa 30. 6. 2011  uzn. č.189 a dňa  27. 06 2013
Lizn. č. 836.

Účinné..         01. 07. 2013



Mestské zastupiteľstvo v Handlovej  v súlade s §  11  ods. 4 pĺsm.  k) zákona SNR č.   369/1990 Zb.  o obecnom
zriadenĺ v znenĺ neskorších predpisov a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov   schvaľuje tieto

Zásady odmeňovania
poslancov Ivlestského zastupiteľstva mesta Handlová.

článok 1.
Všeobecné ustanovenia

1.Účelom  týchto Zásad je  určiť pravidlá  odmeňovania  poslancov   Mestského zastupiteľstva  mesta     Handlová  pri
zohľadnení úloh  a časovej   náročnosti výkonu  ich funkcie.

2.  Poslancovi  podľa týchto zásad     môže mesto   poskytnúť odmenu   vsúlade s  § 25  ods.  9 zákona           SNR č.
369/1990 Zb.  o obecnom zriadenĺ v znenĺ neskorších  predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

článol( 1.
Rozsah platnosti

1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová  (ďalej len  „Zásady „)
upravujú    odmeňovanie :

a)    poslancov mestského zastupiteľstva
b)    poslancov -členov mestskej rady

§}:§§!::§§#!r:n;oSc;hŔ;V:{s°::ts:ĺr::s:vsýth:::!;|Zf:itt:U::;e;::áaš,ac,ch
f)     poslancov -účinkujúcich  na ďalšĺch občianskych obradoch a slávnostiach.

Zásady    sa    vzťahujú  ]na    odmeňovanie    poslancov    pÔsobiacich    v komisiách,    zriadených    mestským
zastupiteľstvom v súlade s §  15 zákona o obecnom zriadenl,  v MR a MsZ,  na poslancov,   poverených  MsZ
výkonom funkcie sobášiacich a poslancov,  účinkujúcich na ďalšĺch občianskych obradoch a slávnostiach.

2.  Poslancovi - zástupcovi  primátora  neuvoľneného zo zamestnania  na  výkon  zástupcu  primátora     okrem
odmeny     podľa   bodu   1   čl.1   týchto  zásad   môže   byť  vzávislosti   od   rozsahu   pĺsomného   poverenia   na
zastupovanie  na návrh primátora poskytnutá odmena po schválenl MsZ,  ktorá bude vyplácaná štvrťročne.
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článolt  111.
Výška odrieny posiancov

1.  Poslancovi  mestského  zastupíteľstva  za  výkon  jeho  funkcie  mesto  poskytne  odmenu  vo  výške  76,00  €
šJyJ±FOčne.    .              `

2.  Poslancovi  -  členovi  mestskej  rady  za  výkon  jeho  funkcie  mesto  k poslaneckej  odmene    poskytne  aj
odmenu  64,00 € štvri'ročne.

3.icNhá#ašttivnhározčanse:donduTá:ť,pk:g#osTrapcoo:raanieožšb'e.zap3äís;rhevdanľäjsetap#:ormestanazákladepodkladov

4.  Poslancovi  -  predsedovi  komísie  mestského  zastupiteľstva  mesto  poskytne  k poslaneckej  odmene  aj
odmenu 57,00 € štvďročne.

5.  Poslancovi -členovi komisie mestského zastupiterstva mesto poskytne k poslaneckej odmene aj odmenu
19,00  € štvHročne.                7



6. Výšku ŠtvHročnej odmeny poslancom za Ích čínnosť v komisíách určí predseda komisie podľa bodu 4. a 5 na
základe podkladov o ich  účasti na príslušných zasadnutiach,  ktorých spracovanie zabezpečĺ zapisovateľka
komisíe.

7.   Poslancovi,   ktorého  mestské  zastupiteľstvo     poverilo    výkonom  funkcie  sobášiaceho  alebo  účinkuj.úceho  na
ostatných      občianskych   obradoch   a slávnostiach   vobraďnej   miestnosti   MsÚ      ako   rečnlk,      mesto   poskytne
k poslaneckej odmene aj odmenu  10 €  na 1  obrad.

8.  Poslancovi -   účinkujúcemu  na  smútočných     občianskych obradoch  ako  rečnĺk   mesto  poskytne  k poslaneckej
odmene aj odmenu   15 €  na 1  obrad.

9.  Odmeny  za  účínkovanie  na  občianskych  obradoch  a slávnostiach  sa  vyplácaj.ú  spolu  s odmenou  poslanca
štvrťročne.

10.   Poslancovi  ,   ktorý  účinkuje  na  občianskych  obradoch  a slávnostiach   mesto  Handlová  zo  svojho  rozpočtu

poskytuje na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie   a úpravu zovňajšku  paušálny pri.spevok.

11.  Paušálny  prĺspevok  na  úhradu  zvýšených  výdavkov  na  ošatenie  a úpravu  zovňajšku  sa  poslancovi  poskytuje

podľa počtu obradov   polročne vo výške 5 € na  1  obrad.

12.  Podklady o účinkovaní  poslancov  na  občíanskych  obradoch  a slávnostiach  k vyplateniu  paušálneho  prĺspevku
na ošatenie    zabezpečĺ referát matriky.

13.   Poslancovi  možno  na  základe  rozhodnutia   primátora  mesta  lebo  predsedu   príslušnej  komisie  mestského
zastupiteľstva  pri  určovaní      výšky  odmeny  podľa  bodu  1  -5    za  daný  štvrťrok  priznať  prĺslušnú  sadzbu  v plnej
výške   na  základe   zohľadnenia   rozsahu   ačasovej   náročnosti   vykonaných   úloh   aj   napríek     jeho   neúčasti   na
všetkých zasadnutiach.

14.   Výška  odmíen   sa   bude   každoročne  valorizovať  o   %      medziročného   rastu   priememej   nominálnej   mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve SR po j.ej zverejnení Štatistíckým úradom SR.

15.  Poslancom  mestského  zastupíteľstva  sa  v rámci  možností  rozpočtu  na  daný  rozpočtový  rok  môžu  vyplatiť
mimoriadne    koncoročné    odmeny,     ktorých    celková    výška    sa    schváli    osobitným    uznesenĺm    mestského
zastiipiteľstva.

16. Odmena nepatrĺ poslancom, ktorí pÍsomne vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávat' bez odmeny.

článok ]v.
Plat zástupcu primátora

1.   Poslancovi,   ktorý    je   na  výkon   funkcie  zástupcu   primátora  dlhodobo  plne   uvoľnený  zo  zamestnania,   patrĺ
namiesto  mzdy  alebo  Ínej  odmeny  v zamestnanĺ  primeraný  plat  od  mesta.  Jeho  pracovný  vzťah  v doterajšom
zamestnanĺ zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.

2.   Plat  poslancovi,  ktorý    i.e  na  výkon  funkcie  zástupcu  primátora  dlhodobo  plne  uvoľnený  zo  zamestnania  sa
stanovĺ  v zmysle schváleného uznesenía  MsZ.

článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje uznesením Mestské zastupitel'stvo Mesta Handlová.

2.   Tieto  Zásady  odmeňovania   poslancov  Mestského  zastupiteľstva   mesta   Handlová   v úplnom  znenĺ  schválilo
Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová dňa 27. 6. 2013 uznesenĺm č.  836.



3.  Tieto  Zásady  odmeňovania  poslancov  Mestského  zastupiterstva  mesta  Handlová  v  úplnom  znenĺ  nadobúdajú
účinnosť dňom  01.07.2013

V  Handlovej,  27.  6.  2013 C
lng    Rudolf podoba

primátor mesta


