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Dodatok č. 1 

K Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 

mesta Dunajská Streda 

 

 

 

I. 

 

 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda, 

schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede schválené uznesením MsZ 

č. 32/2014/2 dňa 9.12.2014  sa menia a dopĺňajú nasledovne: 

 

1. V Čl. 2 sa za ods. 5 dopĺňa nový ods. 6, ktorý znie: 

„6. Zástupca primátora je oprávnený sa odmeny vzdať. Ak zástupca primátora písomne 

vyhlási, že svoju funkciu bude vykonávať bez odmeny, odmena sa mu nebude vyplácať.“ 

2. V Čl. 3 sa za ods. 9 dopĺňa nový ods. 6, ktorý znie: 

„10. Poslanec je oprávnený sa odmeny vzdať. Ak poslanec písomne vyhlási, že svoj mandát 

bude vykonávať bez odmeny, odmena sa mu nebude vyplácať.“ 

 

 

II.  

 

Tento dodatok k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta 

Dunajská Streda bol schválený uznesením MsZ č. ... dňa 23. júna 2015 a nadobúda  účinnosť 

24. júna 2015. 

  

 

V Dunajskej Strede, .............................. 

 

 

 

 

       JUDr. Zoltán Hájos 

       primátor mesta 
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Dôvodová správa 

 

Predkladaný návrh rieši situáciu, keď poslanec mestského zastupiteľstva poberajúci predčasný 

starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení nemôže byť povinne dôchodkovo 

poistený ako zamestnanec (ani ako zamestnanec na základe dohody o vykonaní práce alebo 

dohody o pracovnej činnosti) alebo samostatne zárobkovo činná osoba. 

Podľa stanoviska Sociálnej poisťovne – ústredie: „Poslanec nemá právne postavenie 

zamestnanca len vtedy, ak v zásadách odmeňovania poslancov je uvedené napr., že „poslanec 

je oprávnený sa odmeny vzdať a v prípade, ak tak urobí, stráca právo na odmenu alebo že 

„odmena nepatrí poslancom, ktorí vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny“.  

Skutočnosť, že odmena nepatrí poslancovi, ktorý vyhlásil, že svoj mandát bude vykonávať 

bez odmeny, musí byť na účely posúdenia vzniku právneho postavenia zamestnanca a na 

účely posúdenia vzniku povinného poistenia zamestnanca deklarovaná a schválená v zásadách 

odmeňovania poslancov, ktoré vydá a schváli mestské zastupiteľstvo.  

Poslancovi zanikne postavenie zamestnanca, pokiaľ sa poslanec mestského zastupiteľstva 

vzdá práva na odmenu a zároveň táto skutočnosť je deklarovaná a schválená v zásadách 

odmeňovania poslancov mestským zastupiteľstvom.“  

Návrh odporúča schváliť Komisia MsZ 

 pre školstvo a mládež,   

 pre životné prostredie a verejný poriadok. 

Návrh predkladaného nariadenia prerokovala Mestská rada v Dunajskej Strede na svojom 

zasadnutí dňa 09.06.2015 s výsledkom hlasovania: návrh bol prijatý. 

 

Vypracovala:  Mgr. Priska Czúfalová, referát právny 

 

 

 


