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Poriadok Mesta Bánovce nad Bebravou č. 19

Poriadok odmeňovania primátora mesta,
hlavného kontrolóra, poslancov Mestského
zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou,
predsedov výborov mestských častí
a predsedov komisií Mestského
zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou
a členov komisií, ktorí nie sú poslancami

Platné od: 24.04.2019
Účinné od: 01.05.2019

Zásady práce s internou normou:
1. Pridelenie internej normy
Táto interná norma bola pridelená na Útvar prednostu MsÚ dňa: 24.04.2019.
2. Uloženie internej normy
Norma bude trvalo uložená na Útvare prednostu MsÚ, pričom musí byť uložená tak, aby bola
prístupná všetkým zamestnancom, ktorí ju potrebujú aplikovať pri svojej práci.
3. Oboznámenie s internou normou
Zodpovedný vedúci zamestnanec organizačného útvaru je povinný bezodkladne po pridelení internej
normy zabezpečiť oboznámenie všetkých zamestnancov s normou, najmä tých, ktorí budú túto
normu využívať vo svojej práci a zároveň informovať o tom, kde bude norma trvalo uložená.
4. Záznam o oboznámení zamestnancov s internou normou
Dátum
Meno a priezvisko
Funkcia
Útvar
Podpis
zamestnanca
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Mestské zastupiteľstvo v Bánovciach nad Bebravou na základe ustanovenia § 11
ods. 4 písm. i) a j) § 25, ods. 5. a 8. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
noviel schvaľuje tento
poriadok primátora Mesta Bánovce nad Bebravou č. 19,
Poriadok odmeňovania primátora mesta, hlavného kontrolóra, poslancov Mestského
zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou, predsedov výborov mestských častí
a predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou a členov
komisií, ktorí nie sú poslancami
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Tento Poriadok odmeňovania upravuje poskytovanie:
a) platu primátorovi Mesta Bánovce nad Bebravou (ďalej len „mesto“),
b) platu hlavnému kontrolórovi mesta,
c) platu zástupcovi primátora mesta,
d) odmeny zástupcovi primátora mesta,
e) náhrady mzdy a ušlého zárobku poslancovi Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad
Bebravou (ďalej len „poslanec“), ktorý vykonáva funkciu popri pracovnom alebo
obdobnom pomere a poslancovi, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere,
f) odmien poslancom,
g) odmien členom komisií Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou
a predsedom výborov mestských častí, ktorí nie sú poslancami.

1.
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3.

Článok 2
Primátor mesta
Primátorovi patrí základný mesačný plat v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
noviel, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 2,81 v súlade s § 4, ods. 1 zákona NR SR
č. 253/1994 Z.z.; plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Mestské zastupiteľstvo môže
tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.
Plat podľa ods. 1 tohto článku patrí primátorovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
Po zániku mandátu primátora, okrem dôvodov odmietnutia sľubu alebo zloženia sľubu
s výhradou, právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo právoplatného
odsúdenia za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
vyhlásenia výsledku miestneho referenda o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo
o odvolaní primátora, z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí primátorovi odstupné
z rozpočtu mesta v sume :
a) dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť
mesiacov,
b) trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu jedno funkčné
obdobie,
c) štvornásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dve po sebe
nasledujúce funkčné obdobia,
d) päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu najmenej tri po
sebe nasledujúce funkčné obdobia.
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Ustanovenie ods. 3 tohto článku neplatí, ak mandát primátora zaniká odmietnutím sľubu
alebo zložením sľubu s výhradou, právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo
právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol
podmienečne odložený, vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní primátora,
ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora. Odstupné primátorovi nepatrí, ak vykonával
funkciu menej ako šesť mesiacov.
Článok 3
Hlavný kontrolór
Hlavný kontrolór mesta je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
noviel zamestnancom mesta.
Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu 1,96.
Ak má hlavný kontrolór mesta dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho
plat sa určí podľa ods. 2. v závislosti od dĺžky pracovného času.
Plat hlavného kontrolóra mesta je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom nahor.
Mestské zastupiteľstvo môže schváliť hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu, až do
výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa ods. 2. tohto článku. Mestské
zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že odmenu hlavného kontrolóra, v rámci zákonnej výšky,
nebude schvaľovať mesačne, alebo za iné časové obdobie, zo súhrnu platov za hodnotené
obdobie.
Článok 4
Zástupca primátora
Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu
primátora, patrí plat od mesta podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac
vo výške 70 % mesačného platu primátora vypočítaného podľa čl. 2, ods. 1. tohto poriadku
odmeňovania; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný.
Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu
primátora, odmena podľa čl. 6 nepatrí.
Zástupcovi primátora, ktorý nie je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania
v celom rozsahu, patrí mesačný plat podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie
určený primátorom, najviac vo výške 70 % mesačného platu primátora, vypočítaného
podľa čl. 2, ods. 1. tohto poriadku odmeňovania.
Zástupcovi primátora, ktorý nie je na výkon funkcie uvoľnený zo zamestnania, patrí
namiesto platu mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená
primátorom, najviac vo výške 70% mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny. Tým nie je dotknutá odmena podľa čl. 6.
Zástupca primátora podľa ods. 1 a 2 tohto článku sa počas výkonu funkcie na účely tvorby
a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom
pomere a mesto sa považuje za zamestnávateľa.
Zástupcovi primátora, ktorý v plnom rozsahu plní úlohy primátora v prípade, ak zanikne
mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, patrí plat podľa čl. 2 tohto poriadku
odmeňovania. Po dobu, po ktorú zástupca primátora plní úlohy primátora v plnom rozsahu,
sa na odmeňovanie zástupcu primátora nevzťahujú ods. 1. až 3. tohto článku. Zastupovanie
sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie zástupcu primátora podľa ods. 1. a 2. tohto
článku sa vzťahujú zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení noviel a zákon
č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení noviel.
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Plat zástupcu primátora podľa ods. 1. a 2. tohto článku a odmenu zástupcu primátora podľa
ods. 3. tohto článku sa zaokrúhľuje na celé euro nahor a mesto ich zverejní na webovom
sídle mesta do 30 dní od ich určenia primátorom.
Ak zástupcu primátora zastupovaním poveril primátor, plat podľa ods. 1. a 2. tohto článku
a odmenu podľa ods. 3. tohto článku určuje primátor, ak ho zvolilo mestské zastupiteľstvo,
plat podľa ods. 1. a 2. tohto článku a odmenu podľa ods. 3. tohto článku určuje mestské
zastupiteľstvo.

Článok 5
Tvorba odmien
Výdavky súvisiace s výplatou náhrady mzdy a ušlého zárobku, platov a odmien uvedených
v článku 1 sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov Mesta Bánovce nad Bebravou.
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Článok 6
Zásady odmeňovania poslancov
Poslancovi patrí za výkon funkcie poslanca ročná odmena za prácu na základe účasti na
rokovaniach mestského zastupiteľstva za každú účasť na rokovaní mestského
zastupiteľstva vo výške 50 % z 1/12 mesačného platu primátora bez zvýšenia vypočítaného
podľa čl. 2, ods. 1. tohto poriadku odmeňovania.
Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu člena mestskej rady, ak je zriadená a predsedu komisie
mestského zastupiteľstva patrí, okrem odmeny podľa ods. 1, odmena vo výške 30% z 1/12
mesačného platu primátora bez zvýšenia vypočítaného podľa čl. 2, ods. 1. tohto poriadku
odmeňovania za každú účasť na rokovaní mestskej rady ak je zriadená a rokovaní komisie
mestského zastupiteľstva, ktorej je predsedom.
Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu predsedu výboru mestskej časti, patrí, okrem odmeny
podľa ods. 1, odmena vo výške 30% z 1/12 mesačného platu primátora bez zvýšenia
vypočítaného podľa čl. 2, ods. 1. tohto poriadku odmeňovania mesačne.
Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu člena komisie mestského zastupiteľstva patrí okrem
odmeny podľa ods. 1. odmena vo výške 10% z 1/12 mesačného platu primátora bez
zvýšenia vypočítaného podľa čl. 2, ods. 1. tohto poriadku odmeňovania za každú účasť na
rokovaní komisie mestského zastupiteľstva, ktorej je členom.
Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu obradníka zboru pre občianske záležitosti, patrí nad
rámec odmeny, podľa ods. 1. a 2. tohto článku, ďalšia odmena na úhradu zvýšených
výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku vo výške určenej vnútornou normou Zloženie
Zboru pre občianske záležitosti v Bánovciach nad Bebravou a podmienky odmeňovania
jeho členov.
Predsedom výborov mestských častí mesto poskytne mimoriadnu ročnú odmenu vo výške
250,- € na úhradu nákladov spojených s činnosťou výborov mestskej časti.
Odmeny poslancov podľa ods. 1. až 4. tohto článku sa zaokrúhľujú na celé euro nahor.
Súčet odmien poslanca, poskytnutých podľa ods. 1. až 4. tohto článku nesmie
v kalendárnom roku presiahnuť jeden mesačný plat primátora bez zvýšenia vypočítaného
podľa čl. 2, ods. 1. tohto poriadku odmeňovania.
Odmeny podľa odsekov 1. až 4. tohto článku sa budú vyplácať polročných splátkach,
odmeny podľa ods. 5. tohto článku v štvrťročných splátkach.
Odmena nepatrí poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie
zástupcu primátora.
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Článok 7
Zásady odmeňovania členov komisií, ktorí nie sú poslancami
Členovi komisie, ktorý nie je poslancom, patrí odmena vo výške 10% z 1/12 mesačného
platu primátora bez zvýšenia, podľa čl. 2, ods. 1. tohto poriadku odmeňovania, za každú
účasť na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva. Súčet odmien v kalendárnom roku
nesmie presiahnuť jednu polovicu mesačného platu primátora bez zvýšenia, podľa čl. 2,
ods. 1. tohto poriadku odmeňovania
Odmena sa poskytuje za riadny výkon funkcie člena komisie, ktorý nie je poslancom.
Odmena sa poskytuje polročne.
Podklady k poskytnutiu odmeny predkladá predseda komisie podľa počtu zasadnutí
komisie v danom polroku, na ktorých sa člen komisie, ktorý nie je poslancom, zúčastnil.
Odmeny člena komisie, ktorý nie je poslancom podľa ods. 1. tohto článku sa zaokrúhľujú
na celé euro nahor. Súčet odmien, poskytnutých podľa ods. 1., v kalendárnom roku nesmie
presiahnuť jednu polovicu mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa čl. 2, ods. 1.
tohto poriadku odmeňovania.
Na návrh primátora mesta môže mesto zo svojho rozpočtu poskytnúť ročnú odmenu
najvyšším funkcionárom Dobrovoľného mestského požiarneho zboru vo výške schválenej
mestským zastupiteľstvom.

Článok 8
Spoločné a prechodné ustanovenia
Výška odmien podľa týchto zásad sa upravuje vždy v kalendárnom mesiaci, ktorý
nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom je zverejnená informácia Štatistického úradu
Slovenskej republiky o výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok s účinnosťou od 01. januára
príslušného kalendárneho roku v ktorom sa výška odmien upravuje.
Poslanec mestského zastupiteľstva, člen komisie mestského zastupiteľstva, ktorý nie je
poslancom, a predseda výboru mestskej časti, ktorý nie je poslancom, má právo písomne
sa vzdať svojho nároku na odmenu podľa tohto poriadku odmeňovania. Písomné vzdanie
doručí prednostovi Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
Tento poriadok odmeňovania schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bánovciach nad Bebravou dňa
24.04.2019 uznesením č. 69 pod bodom A., č. 3. a nadobúdajú účinnosť 01.05.2019.

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
primátorka mesta

Ing. Vladimír Vranka
prednosta MsÚ
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