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Dôvodová správa k návrhu doplnku č.5  k IS – 58 Zásady odmeňovania 

poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb. 

 

Podnetom na vypracovanie a predloženie návrhu Doplnku č.5 k IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov 

MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb je usmernenie Sociálnej poisťovne v Prievidzi, ktorá odporúča 

v súlade so zákonom č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov mestu 

Prievidza poslancov MsZ prihlasovať do Registra poistencov Sociálnej poisťovne toľkokrát, koľkokrát sú 

členmi  poradných orgánov MsZ. (Napr. poslanec je členom komisie školstva a kultúry a zároveň 

členom komisie starostlivosti o obyvateľov, má byť prihlásený do Registra poistencov Sociálnej 

poisťovne  3 x , raz ako poslanec a 2x ako člen komisie; rovnako odmena má byť vyplácaná zvlášť 

z každého členstva. ) 

Prijatím predkladaného doplnku č.5 k IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších 

fyzických osôb zabezpečíme, že vyplácanie odmien zostane nezmenené. 

 

Návrhy  na uznesenia: 

 

Mestská rada 

I.  berie na vedomie 

návrh Doplnku č.5 k internej smernici IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ 

v Prievidzi a ďalších fyzických osôb s účinnosťou od 1.11.2016; 

II. odporúča – neodporúča MsZ 

schváliť Doplnok č.5 k internej smernici IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ 

v Prievidzi a ďalších fyzických osôb s účinnosťou od 1.11.2016. 

 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

návrh Doplnku č.5 k internej smernici IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ 

v Prievidzi a ďalších fyzických osôb s účinnosťou od 1.11.2016; 

II. schvaľuje - neschvaľuje 

Doplnok č.5 k internej smernici IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi 

a ďalších fyzických osôb s účinnosťou od 1.11.2016. 
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- NÁVRH - 

Doplnok č. 5 

k IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších 

fyzických osôb  

 

 
1. V časti 2. Postup , 2.1. Odmeňovanie poslancov sa za odsek 2.1.7 dopĺňa nový odsek 

2.1.8 tohto znenia:  
„.Odmeny poslancov MsZ pozostávajú z dvoch príjmov: 
1. za prácu na zasadnutiach MsZ, za prácu predsedu návrhovej komisie na zasadnutiach 

MsZ, za vykonávanie občianskych obradov; 
2. za prácu na zasadnutiach MsR, za prácu na zasadnutiach komisií a rád (bytová, 

masmediálna a pod. ), za prácu na zasadnutiach výborov volebných obvodov, 
príplatok za riadenie predsedom komisií MsZ a rád (bytová, masmediálna a pod) 
a predsedom VVO, za vykonávanie sporadicky plnených výkonov (kontrolná činnosť 
komisií MsZ, odborné komisie a pod.) “ 

 
2. V časti 2. Postup , 2.1. Odmeňovanie poslancov sa odseky v súlade s doplneným 

odsekom prečíslujú. 
 

3. V časti 3. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa odsek 3.1.5 tohto znenia : 
„Interná smernica IS- 58 v znení Doplnku č. 5 bola schválená MsZ dňa ....... uznesením č. 
...... s účinnosťou od 1.11.2016. 
 

4. Ostatné ustanovenia zostávajú zachované. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


