Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 28. 10. 2019

Názov materiálu: NÁVRH NA ODMENU ČLENOV KOMISIÍ PRI MESTSKOM
ZASTUPITEĽSTVE ZA ROK 2019

Materiál obsahuje: Dôvodová správa

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/

Návrh predsedu Komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie na odmenu pre Komisiu

pre legislatívu, právo, financie a podnikanie za rok 2019 vo výške ........... EUR
 schvaľuje
B/

Návrh predsedu Komisie pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie na odmenu

pre Komisiu pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie za rok 2019 vo výške 600,- EUR
 schvaľuje
C/

Návrh predsedu Komisie pre školstvo, mládež a kultúru na odmenu pre Komisiu pre

školstvo, mládež a kultúru za rok 2019 vo výške .............. EUR
 schvaľuje
D/

Návrh predsedu Komisie pre šport, rekreáciu a cestovný ruch na odmenu pre Komisiu pre

šport, rekreáciu a cestovný ruch za rok 2019 vo výške ............... EUR
 schvaľuje
E/

Návrh predsedu Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie na odmenu pre Komisiu

pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie za rok 2019 vo výške ................. EUR
 schvaľuje
F/

Návrh predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu na odmenu pre Komisiu na ochranu

verejného záujmu za rok 2019 vo výške ...................... EUR
 schvaľuje

Spracovateľ: Ing. Mgr. Michal Bezák, zástupca primátora

Predkladatelia jednotlivých návrhov uznesení:
A/ Dott. Andrej Klapica, predseda Komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie
B/ Ing. Remo Cicutto, predseda Komisie pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie
C/ Ing. Iveta Babičová, predseda Komisie pre školstvo, mládež a kultúru
D/ Mgr. Jozef Drahovský, predseda Komisie pre šport, rekreáciu a cestovný ruch
E/ Mgr. Martin Cifra, predseda Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie
F/ Ing. Jozef Mičura, predseda Komisie na ochranu verejného záujmu

Dátum vyhotovenia: 17. 10. 2019

Dôvodová správa
V súlade s odsekom 4 Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, predsedov a členov
komisií mesta Piešťany, ktoré boli schválené uznesením MsZ č. 46/2019 zo dňa 30. 5. 2019,
navrhujeme priznať ročnú odmenu za rok 2019 vo výške 65,- € na člena komisie Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany /A - F/ s tým, že o rozdelení prostriedkov medzi jednotlivých členov
komisie rozhodne predseda podľa účasti a aktivity členov príslušnej komisie.

Podľa Zásad – odsek 4/ - odmeny možno poskytnúť iba členom komisie, ktorí nie sú poslanci.

Členovia komisií MsZ
1. Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie
Predseda: Dott. Andrej Klapica
Podpredseda: Ing. Zuzana Svrčeková, M.B.A.
Tajomníčka: Zuzana Tomešková
Členovia:
Ing. Mgr. Michal Bezák
Ing. Jozef Selecký
Ing. Lucia Duračková
Ing. Patrik Petráš
Ing. Rastislav Keller písomne sa vzdal výplaty člena komisie
JUDr. Adriana Ručkayová
JUDr. Andrej Kolárik písomne sa vzdal výplaty člena komisie
2. Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie
Predseda: Ing. Remo Cicutto
Podpredseda: Michal Fiala
Tajomník: Ing. Viliam Černý
Členovia:
Ing. Zuzana Svrčeková, M.B.A.
Mgr. Roman Chudý
Ing. arch. Michal Veselý
Ing. Ľubomír Streicher
Peter Haring
Ing. Radomila Škodná
Ing. arch. Eva Rohoňová – písomne sa vzdala výplaty člena komisie
3. Komisia pre školstvo, mládež a kultúru
Predseda: Ing. Iveta Babičová
Podpredseda: Martin Valo
Tajomník: Mgr. Beáta Hudcovičová
Členovia:
PaedDr. Ing. František Glos, PhD.
Mgr. art. Alica Kucharovič
Mgr. art. Michal Staško
Mgr. Dominika Rusnáková
Mgr. Ingrid Galková
Mgr. Viera Mikesková
Mgr. Lukáš Mencl

4. Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch
Predseda: Mgr. Jozef Drahovský
Podpredseda: Mgr. Ján Stachura
Tajomníčka: Mgr. Zuzana Mĺkva
Členovia:
Ing. Jozef Mičura
Jaroslav Rybárik
Ing. Peter Bohuš
Martina Hrdinová, M.B.A.
Mgr. Ladislav Lacko
Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
Mgr. Zuzana Hadvigová
5. Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie
Predseda: Mgr. Martin Cifra
Podpredseda: Mgr. Ján Krupa
Tajomník: Mgr. Anna Glossová
Členovia:
Mgr. Matúš Kromholc Igor Gloss
PhDr. Marcela Vrbová, PhD.
Ing. Marcela Sedláková
PhDr. Mgr. Alena Heřmánková
Mgr. Veronika Schmidtová písomne sa vzdala výplaty člena komisie
PharmDr. Katarína Dančíková
6. Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Ing. Jozef Mičura
Podpredseda: Mgr. Jozef Drahovský
Tajomníčka:
Členovia:
Dott. Andrej Klapica
Ing. Mgr. Michal Bezák

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV, ČLENOV MESTSKEJ RADY A ČLENOV
KOMISIÍ MESTA PIEŠŤANY
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na základe § 25 ods. 5 ods.7 a ods. 8 § 15 ods.4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto
Zásady odmeňovania poslancov, členov mestskej rady a členov komisií
1. Podľa týchto zásad budú odmeňovaní poslanci, členovia mestskej rady, členovia komisii,
ktorí nie sú poslanci. Odmeny poslancov, členov mestskej rady a členov komisií sú
stanovené v rozpočte mesta Piešťany vždy na príslušný kalendárny rok.
2. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu
primátora, patrí plat od mesta Piešťany, určený primátorom mesta podľa vecnej
a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu primátora.
Jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa
osobitného predpisu. Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a použitia
sociálneho fondu, dovolenky a cestových náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere
a mesto sa považuje za zamestnávateľa . Na sociálne poistenie a zdravotné
poistenie poslanca podľa
prvej vety sa
vzťahuje Zákon č. 461/2003
Z.z.
o sociálnom poistení v znení
neskorších
predpisov a Zákon č.580/2004 Z.z.
o zdravotnom
poistení
a o doplnení
zákona
č. 95/2002
Z.z.
o
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Poslancom možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť
výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.
4. Komisiám mestského zastupiteľstva budú priznané ročné odmeny podľa výsledkov ich
práce, spravidla do výšky 65,00 € na člena. O celkovej výške odmeny pre komisiu na
návrh predsedu komisie rozhodne mestská rada. Rozdelenie odmien pre členov komisie
na rokovanie MsR predkladá zástupca primátora. O rozdelení prostriedkov medzi členov
komisie rozhodne predseda komisie podľa ich účasti a aktivity. Odmeny možno poskytnúť
iba členom komisie, ktorí nie sú poslanci.
5. Sadzby odmien poslancov, členov mestskej rady, sú odvodené z priemernej mesačnej
nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci rok s platnosťou od
1.4. príslušného roka nasledujúcimi koeficientami:
Funkcia
a/ poslanec
b/ poslanec
c/ člen mestskej rady

Koeficient
0,06 mesačne za plnenie úloh vyplývajúcich
z funkcie poslanca
0,15 za účasť na zasadnutí mestského
zastupiteľstva
0,05 za účasť na zasadnutí mestskej rady

Ak sa poslanec nemôže zúčastniť na zasadnutí MsZ, zasadnutí MsR pre chorobu
alebo
z iných závažných dôvodov je povinný najneskôr do začiatku rokovania ospravedlniť
svoju
neúčasť na primátorovi (telefonicky, SMS správou alebo e-mailom), inak sa
považuje za neospravedlnenú.

6. Prepočet výšky odmien sa vykoná k 1.4. príslušného roka a bude sa vychádzať
z priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR roka
predchádzajúceho. Vypočítaná výška sa zaokrúhli na celé eurá smerom hore. Mestský
úrad Piešťany vydá k 1.4. príslušného roka mzdové prepočty odmien, ktoré budú
aktuálne pre príslušný rok.
7. Termín výplaty odmien podľa bodu 3 a 5 je mesačný vo výplatnom termíne mestského
úradu - t.j. 10. kalendárny deň v mesiaci.
8. Nerozdelené odmeny poslancov v príslušnom kalendárnom roku stanovené rozpočtom
mesta Piešťany prerozdelí zástupca primátora až po stanovení odmien poslancom
a členom komisií vypočítané podľa bodov 3 a 5 tohto poriadku tak, že zostatok
nerozdelených odmien za príslušný rok rozdelí medzi poslancov v pomere ako sa
zúčastňovali na rokovaniach mestského zastupiteľstva a rokovaniach mestskej rady.
Celková odmena podľa týchto zásad nesmie za obdobie 1 kalendárneho roka prekročiť
sumu mesačného platu primátora mesta Piešťany bez navýšenia podľa príslušnej
platovej skupiny.
9. Poslancom - sobášiacim možno poskytnúť odmenu mesačne nad uvedený rámec
v bode 8 druhá veta nasledovne : 15,00€ za 1.obrad + 5,00€ za každý ďalší obrad.
10. Termín výplaty odmien podľa bodu 4 a 8 je vo výplatnom termíne v mesiaci december (
t.j. 10.12.).
11. Poslanec, člen Mestskej rady, člen komisie môže vykonávať práva a povinnosti zo
svojej funkcie bez nároku na odmeny, resp. vzdať sa odmeny na základe písomného
oznámenia doručeného Mestu Piešťany – Mestskému úradu Piešťany. V prípade
práceneschopnosti poslanca
a predložení
preukazu práceneschopnosti nebude
poslancovi vyplatená odmena podľa čl. 5 písm. a).
12. Tieto zásady, ich zmeny a dodatky schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
13. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad strácajú platnosť Zásady odmeňovania
poslancov, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií mesta Piešťany schválené
uznesením MsZ č. 40/2018 zo dňa 22.03.2018.
14. Tieto Zásady odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií
mesta Piešťany schválené uznesením MsZ č. 46/2019 zo dňa 30. 5. 2019 a nadobúdajú
platnosť a účinnosť dňa 01.06.2019.

Piešťany, dňa ......

Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany
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