
 
 

          M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
  
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 26. 4. 2018 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  

Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta 
Rožňava – návrh na zmenu  
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 

   s c h v a ľ u j e    

 
zmenu v § 4 ods. 3 „Poriadku odmeňovania 
predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava“  
podľa predloženého návrhu, 
 
   
   u k l a d á  
 
„Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených 
orgánov mesta Rožňava“ so schválenou zmenou 
uverejniť na webovom sídle mesta 
 
   Z: prednostka MsÚ 
   T: do 7. 5. 2018 
 
 
 
 
 

 
Prerokované: 
V komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 12.4.2018  
 

Vypracoval: 
Mgr. Juraj Halyák 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Platný „Poriadok odmeňovania 
predstaviteľov volených orgánov mesta 
Rožňava“ s vyznačením navrhovanej zmeny 

 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
k materiálu: Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta 

Rožňava – návrh na zmenu 
  
 
Legislatívne východiská: § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 
Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

______ 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Závisí od počtu a výšky schválených „mimoriadnych“ odmien 
pre poslancov MZ. 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta.  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade so zákonom č. 369/1990 
Zb. 

 

 

 Dňa 1. apríla 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, ktorá okrem iného priniesla aj zmenu v oblasti odmeňovania poslancov obecných 
zastupiteľstiev. 

 Podľa novej úpravy možno poslancovi poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a 
časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v 
kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

 
 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová:   
Ochrany verejného poriadku:   
Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

  

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

12. 4. 2018 Odporúča schváliť. 

 
 
 
 



MESTO ROŽŇAVA 

 

PORIADOK ODME ŇOVANIA PREDSTAVITE ĽOV VOLENÝCH 

ORGÁNOV MESTA ROŽ ŇAVA 



vkladá sa 

 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave v súlade s § 11 ods. 4 písm. k/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov schvaľuje 

Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

1) Tento Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava (ďalej len „Poriadok 
odmeňovania“) upravuje odmeňovanie : 
V časti I. : - primátora mesta 

- hlavného kontrolóra mesta. 
V časti II. : - poslancov mestského zastupiteľstva - predsedov, podpredsedov 

a členov komisií mestského zastupiteľstva zriadených v súlade so Štatútom 
mesta 

- členov komisií zriadených v súlade so Štatútom mesta - neposlancov 
- poslancov poverených vykonávaním občianskych obradov a slávností 

                 -      poslancov členov dozorných rád obchodných spoločností so 100 % majetkovou   
                        účasťou mesta a členov dozorných komisií príspevkových organizácií mesta  

2) Ustanovenia tohto Poriadku odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je dlhodobo 
plne uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora mesta 

3) Poslancovi uvedenému v ods. 2) tohto článku Poriadku odmeňovania patrí namiesto odmeny primeraný 
plat v súlade s ustanovením § 20 ods. 2 Štatútu mesta Rožňava 

Časť I. 
 § 2 

Odmeňovanie primátora mesta 

1)Primátorovi mesta patrí plat v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov č. 253/1994 Z.z., v platnom znení 

§ 3 
Odmeňovanie hlavného kontrolóra mesta 

1) Plat hlavného kontrolóra určuje mestské zastupiteľstvo v súlade s § 18 c zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

2) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť odmenu až do výšky 30 % z mesačného 
platu. 

3) Výšku odmeny schvaľuje na návrh poslancov MZ mestské zastupiteľstvo. 

Časť II.  
§ 4 

Poslanecká odmena 

1) Poslancom mestského zastupiteľstva patrí odmena mesačne vo výške 50 €. Odmena sa vypláca 1x 
štvrťročne, a považuje  sa za nepravidelný príjem. 

2) Za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa odmena kráti o 100 %. 
                Za ospravedlnenú neúčasť sa odmena kráti o 50 % 
 
 



 
3) Poslancom mestského zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, zohľadňujúc ich 

prácu a aktivitu môže byť koncom roka na návrh primátora mesta a schválení v mestskom zastupiteľstve 
vyplatená mimoriadna odmena. 

4) Poslanecká odmena  v 1 kalendárnom roku nesmie presiahnuť jeden mesačný plat primátora bez zvýšenia 
podľa príslušnej platovej skupiny stanoveného podľa osobitného predpisu. 

5) Pri pracovných cestách vopred schválených primátorom mesta patrí poslancom náhrada cestovných 
nákladov podľa zákona o cestovných náhradách. 

6) Poslanci mestského zastupiteľstva sa môžu vzdať odmien, ktoré im patria podľa Poriadku odmeňovania 
predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava, na základe písomného vyhlásenia, podľa prílohy č. 1, 
ktorá tvorí súčasť poriadku odmeňovania" 

§ 5 
  Odmena zástupcovi primátora mesta 

 1)Zástupcovi primátora, ktorý vykonáva funkciu popri zamestnaní, bez určenia úväzku, môže  
    byť poskytnutá odmena na základe vyhodnotenia úloh, ktorými ho poveril primátor mesta.  
    Návrh na výšku odmeny predkladá primátor mesta, schvaľuje mestské zastupiteľstvo raz za  
    štvrťrok. 
 2) Zástupcovi primátora mesta za vykonávanie úloh s určením úväzku, v rozsahu určenom  

     v písomnom poverení  primátorom mesta, patrí plat vo  výške  26 %     mesačného    platu        
      primátora   mesta,  úprava  výšky  platu  zástupcu  primátora  mesta bude  súvisieť s úpravou  
      platu primátora mesta bez  nároku  na  ďalšiu  odmenu za  zasadnutie mestského  
      zastupiteľstva. 

 
§ 6 

Odmena predsedu, podpredsedu a členov komisie 

1) Poslancovi patrí k poslaneckej odmene podľa § 4 tohto Poriadku odmeňovania odmena za 
účasť na rokovaní komisie mestského zastupiteľstva bez ohľadu 
na počet zasadnutí komisie v príslušnom mesiaci 
predsedom komisie    vo výške 80 € 
podpredsedom komisie                   vo výške 50 €  
členom komisie     vo výške 30 €, ktorá sa   
považuje za nepravidelný príjem.  Odmena sa vypláca 1x 
štvrťročne. 

2) Poslancovi a členovi komisie - neposlancovi za neúčasť na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva 
odmena nepatrí 

3) Poslanci, členovia komisií - neposlanci, sa môžu vzdať odmien, ktoré im patria podľa Poriadku 
odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava, na základe písomného vyhlásenia, podľa 
prílohy č. 1, ktorá tvorí súčasť Poriadku odmeňovania. 

 

§ 7 
Odmena poslancovi poverenému vykonávaním občianskych obradov a slávností 

Poslancovi poverenému vykonávaním občianskych obradov a iných slávností patrí odmena za každý jeden 
obrad/hod. vo výške 7,- € . Do doby trvania občianskeho obradu sa zahŕňa 1,5 hodiny za obrady, akcie uskutočnené 
v jeden deň a to na úpravu zovňajška, organizačnú prípravu. /Uvedený čas sa počíta len raz bez ohľadu na počet 
obradov v jednom kalendárnom dni/.  

 



 
§ 7a 

                               Odmena poslancov – členov dozorných rád a dozorných komisií 

1) Poslancovi – členovi dozornej rady obchodnej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou mesta a poslancovi – 
členovi dozornej komisie príspevkovej organizácie mesta patrí k poslaneckej odmene podľa § 4 tohto Poriadku 
odmeňovania odmena za účasť na zasadnutí dozornej rady a dozornej komisie vo výške 30,- eur za 1 zasadnutie. 
Táto odmena sa považuje za nepravidelný príjem. Vypláca ju obchodná spoločnosť resp. príspevková organizácia 
mesta raz polročne. 
2) Poslancovi za neúčasť na rokovaní dozornej rady alebo dozornej komisie odmena nepatrí. 
3) Podkladom na zúčtovanie odmien sú prezenčné listiny zo zasadnutí dozorných rád a dozorných komisií. 
4) Poslanci sa môžu vzdať odmien, ktoré im patria podľa tohto §-u Poriadku odmeňovania, na základe písomného 
vyhlásenia podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí súčasť Poriadku odmeňovania. 

 
 
§ 8 

     Zúčtovanie odmien poslanca 

1) Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov podľa § 4, 6 a 7 tohto Poriadku odmeňovania sú prezenčné 
listiny zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, komisií, ktoré predkladajú tajomníci komisií Odboru 
všeobecnej a vnútornej správy MsÚ a výkaz matričného úradu o vykonaní občianskeho obradu a inej 
slávnosti Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu k poslednému dňu príslušného štvrťroka. 

2) Odmeny podľa § 4, 6 a 7 sa vyplácajú štvrťročne, vždy úhrnne za predchádzajúci štvrťrok a to poukázaním 
na účet poslanca v peňažnom ústave. 

3)  V prípade uplatnenia náhrady mzdy sa odmena primerane kráti. 
4) Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle § 4, 6 a 7 tohto Poriadku odmeňovania sa uhrádzajú z 

rozpočtových prostriedkov mesta Rožňava vždy na príslušný kalendárny rok. Nárok na odmenu nevzniká:  
poslancovi a členovi komisie v prípade, ak: 

- je poberateľom predčasného starobného  dôchodku a písomne sa vzdá nároku na odmenu 
- ak sa z iných dôvodov písomne vzdá nároku na odmenu  

 
 
§ 9 

Záverečné ustanovenia 

1) Priznanie odmien podľa tohto Poriadku odmeňovania nepodlieha ďalšiemu schvaľovaniu v orgánoch 
mesta okrem § 2, 3, 5. 

2) Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov bol schválený uznesením MZ č. 173/2011 zo dňa 
13.6.2011 a nadobúda účinnosť dňom 13.6.2011. 

3) Zmeny a doplnky tohto Poriadku odmeňovania schvaľuje mestské zastupiteľstvo 
4) Schválením týchto zásad sa ruší Poriadok odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva vypracovaný 

na základe uznesenia MZ č. 145/2010 zo dňa 8.6.2010. 
5) Odmena za obdobie prvých piatich mesiacov kalendárneho roka 2011 sa vyplatí úhrnne po schválení tohto 

Poriadku odmeňovania. 
6) Doplnenie § 6 ods. 3 je účinné od 1.1.2012. 
7) Zmena § 4 a § 6 bola schválená U MZ č. 166/2012, je účinná od 1.6.2012. 
8) Zmena § 4 bola schválená U MZ č. 350/2012, je účinná od 1.1.2013. 
9)  Zmena § 1,,4,7,8 bola schválená U MZ č. 109/2015 je účinná od 30.4.2015. 

10) Zmena § 2,4,5,6,8 bola schválená U MZ č. 205/2016 a je účinná od 01.12.2016. 

 

 



 

11)   Doplnenie v § 1 ods. 1, § 7a a § 8 ods. 1, 2 a 4  bolo schválené na zasadnutí MZ dňa 23. 2. 2017 uznesením     
         č. 11/2017. Účinnosť nadobúda dňom schválenia. 
12)    Zmena § 4 ods. 4 bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 26. 4. 2018   
         uznesením č. .../2018. 

 

 

 

 
 
                    Pavol  B u r d i g a  
                        primátor mesta 



Príloha č. 1 

V y h l á s e n i e poslanca MZ , člena komisie MZ o vzdaní sa odmeny 

Meno a priezvisko :  ................................................................  

Dátum narodenia :  .............................................. 

Trvalý pobyt :  ..........................................................................  

v y h 1 a s u j e m , 

že sa vzdávam odmeny, ktorá mi patrí podľa Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov 
mesta Rožňava s účinnosťou od .................................................................................................................. 

V Rožňave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podpis :



 Pracovná náplň pre zástupcu primátora za odbor výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a pozemných komunikácií: 
                                                                               
Získavanie prostriedkov z externých zdrojov   
- podieľa sa na vyhľadávaní aktuálnych výziev na získanie finančných prostriedkov z rôznych 
zdrojov a ich aplikácií na potreby mesta 
- zúčastňuje sa pracovných stretnutí so spolupracujúcimi subjektmi 
- spolupracuje pri získavaní podkladov pre vypracovanie projektov 
- napomáha pri implementácii schválených projektov 
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rožňava 
- monitoruje plnenie priorít PHSR 
- podieľa sa na aktualizácii PHSR 
- napomáha pri napĺňaní jeho cieľov 
- spolupracuje pri vytváraní profilu mesta a nastavení jeho vízie 
 
Partnerstvo – sieť partnerstiev  
- aktívne komunikuje a udržiava partnerské vzťahy 
- podieľa sa na vyhľadávaní a oslovovaní nových partnerov 
- zapája sa do cezhraničnej spolupráce realizáciou spoločných projektov a aktivít 
- je nápomocný pri zapájaní subjektov do diania v meste (OZ, MAS, MSP, remeselníkov,    
  umelcov)  
 
Cestovný ruch 
- spolupracuje pri komunikácii so subjektmi cestovného ruchu   
- spolupracuje  pri realizácii projektu Cyklochodník z aleje Jána Pavla II. do priemyselnej  
   oblasti a Všešportovému areálu  
 
 
 Pracovná náplň pre zástupcu primátora za odbor sociálnych vecí a bytovej politiky: 
 
Denné centrum 

- spolupracuje s vedúcou centra, je nápomocný pri rôznych slávnostiach / oslavách/, 
jubileách a pod.  

- reprezentuje mesto na akciách denného centra 
 
Komunitné centrum 

- spolupracuje s odbornou garantkou KC, napomáha pri akciách centra 
- reprezentuje mesto na akciách komunitného centra 

 
Získavanie prostriedkov z externých zdrojov 

- podieľa sa na hľadaní možností uchádzať sa o prostriedky z externých zdrojov 
v oblasti sociálnej, bytovej 

- spolupracuje s príslušnými odbormi MsÚ pri žiadostiach o grant, prípadnej realizácii 
projektu 

 
 
 
 
 



Komunitný plán sociálnych služieb / KPSS/ 
- zúčastňuje sa pracovných stretnutí s poskytovateľmi sociálnych služieb na území 

mesta 
- napomáha pri napĺňaní cieľov, aktivít KPSS, vyhodnocovaní plnenia KPSS 

 
Ostatná činnosť 

- prijíma podnety občanov mesta v oblasti sociálnej , bytovej a napomáha pri ich riešení 
- prijíma občanov v rámci prijímania občanov mesta v oblasti sociálnej, bytovej 
- reprezentuje mesto na akciách v oblasti sociálnej ( na základe pozvánky od 

poskytovateľov – jubileá, výročia a rôzne iné akcie) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


