ZÁSADY ODMEŇOVANIA
POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V OŠČADNICI

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na týchto zásadách odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva v Oščadnici (ďalej len „Zásady“)
ČLÁNOK 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Oščadnici (ďalej len
„zásady“) upravujú výšku a pravidlá poskytovania odmien poslancov Obecného
zastupiteľstva v Oščadnici v nadväznosti na § 25 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
2) Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Oščadnici upravujú
odmeňovanie:
a.
b.
c.
d.

Poslanca obecného zastupiteľstva
Poslanca – zástupcu starostu
Poslanca – člena komisie obecného zastupiteľstva
Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov.

3) Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce. Platové
pomery a odmeňovanie starostu obce sú upravené osobitným právnym predpisom
(zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov a doplnkov).
4) Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie kontrolóra obce. Platové
pomery a odmeňovanie kontrolóra obce sú upravené osobitným právnym predpisom (§
18c ods. 1 až 6 v znení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov).
ČLÁNOK 2
ODMEŇOVANIE POSLANCOV
1) Poslancovi patrí za účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva, za prácu a účasť na
pracovných stretnutiach zvolávaných starostom obce základná poslanecká odmena vo
výške 50,- Eur za kalendárny mesiac.
2) Ak sa v danom mesiaci konajú zasadnutia obecného zastupiteľstva, odmena za mesiac
patrí v plnej výške len v prípade účasti poslanca na všetkých zasadnutiach v danom
mesiaci. Ak sa poslanec zúčastní len na niektorých zasadnutiach OZ v danom mesiaci,
patrí mu pomerná časť odmeny v závislosti od celkového počtu zasadnutí OZ v danom
mesiaci. Poslancovi, ktorý sa nezúčastní na žiadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
v danom mesiaci, nepatrí odmena. Podkladom na vyplatenie odmeny je prezenčná
listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva a odovzdaný výkaz o činnosti poslanca za
daný mesiac, v ktorom sa zasadnutie OZ nekonalo, ktorý obsahuje údaje o pracovných

stretnutiach, stretnutiach s občanmi, riešenie problémov a žiadostí občanov
vyplývajúcich z postavenia poslanca, príprava podkladov na zasadnutie OZ a iné.
3) Poslancovi – členovi obecnej rady – patrí finančná odmena 30,- Eur za každé zasadnutie
obecnej rady. Podkladom na vyplatenie odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia
obecnej rady.
4) Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu podľa Článku 5.
ČLÁNOK 3
ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCU STAROSTU OBCE
1) Zástupcovi starostu obce, ktorý je písomne poverený zastupovaním starostu obce, patrí
rovnaká odmena ako poslancovi obecného zastupiteľstva.
2) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy v plnom
rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí sľubom novozvoleného starostu.
Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, tak patrí plat starostu obce určeného
podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a doplnkov.
ČLÁNOK 4
MIMORIADNA ODMENA PREDSEDOV A ČLENOV KOMISIÍ
1) Poslancovi, ktorý je súčasne predsedom alebo členom komisie obecného zastupiteľstva
ako aj členom komisie, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva, môže byť
poskytnutá mimoriadna odmena na základe písomného návrhu starostu.
2) Podkladom pre vyplatenie odmeny je Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
na ktorom bol návrh starostu schválený.
ČLÁNOK 5
MIMORIADNA ODMENA POSLANCA
1) Poslancovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce alebo vykoná
výnimočnú činnosť (napr. pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, záchranu
života a pod.) môže byť na návrh starostu obce po schválení obecným zastupiteľstvom
priznaná jednorazová mimoriadna odmena. Výšku odmeny schvaľuje obecné
zastupiteľstvo na rokovaní obecného zastupiteľstva prijatím uznesenia. Podkladom pre
priznanie odmeny je písomný návrh starostu obce s konkrétnym odôvodnením.
ČLÁNOK 6
ODMEŇOVANIE SOBÁŠACICH
1) Poslancovi poverenému výkonom funkcie sobášiaceho pri uzatvorení manželstva pred
Matričným úradom v Oščadnici patrí odmena 20,- Eur za obrad a 10,- € za každý ďalší
obrad v ten istý deň vykonaný tým istým poslancom.
2) Podkladom pre vyplatenie odmeny je zápisnica o uzavretí manželstva z Matričného
úradu v Oščadnici, alebo výkaz o účasti poslanca na sobášnych obradoch evidovaných
Matričným úradom v Oščadnici.

ČLÁNOK 7
VZDANIE SA ODMENY POSLANCA
1) Poslanec, alebo člen OR má právo vzdať sa odmeny poslanca – od momentu vzdania sa
do konca kalendárneho roka.
2) Čestné vyhlásenie poslanca/člena OR o vzdaní sa odmeny poslanca/člena OR, musí byť
zaslané na Obecný úrad v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku.
ČLÁNOK 8
ZÚČTOVANIE ODMIEN POSLANCOV
1) Odmeny poslancov, členov OR a sobášiacich poslancov sa spracovávajú polročne
a vyplácajú sa vo výplatnom termíne určenom pre zamestnancov Obce Oščadnica po
danom polroku – nepravidelný príjem.
2) V prípade zániku mandátu poslanca bude odmena spracovaná za mesiac, v ktorom
k zániku mandátu došlo a vyplatená v najbližšom výplatnom termíne určenom pre
zamestnancov Obce Oščadnica.
3) Mimoriadne odmeny poslancov, predsedov a členov komisií OZ sa spracovávajú
polročne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne určenom pre zamestnancov Obce
Oščadnica po danom polroku – nepravidelný príjem.
4) Podkladom na výplatu odmien poslancov sú:
a. Prezenčné listiny zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Oščadnici a výkazy
o činnosti poslanca
b. Prezenčné listiny zo zasadnutí Obecnej rady v Oščadnici
c. Zápisnice o uzavretí manželstva z Matričného úradu v Oščadnici, alebo Výkazy
o účasti poslanca na sobášnych obradoch evidovaných Matričným úradom
v Oščadnici
5) Odmeny a mimoriadne odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, člena OR,
člena komisie, výnimočne aj v hotovosti v pokladni obecného úradu.
ČLÁNOK 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Oščadnici schválilo Obecné
zastupiteľstvo v Oščadnici svojim uznesením č. 8/2016 zo dňa 10.06.2016.
2) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Oščadnici nadobúdajú
účinnosť dňom 01.07.2016.
1) Dňom účinnosti sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Oščadnici schválených 28.05.2010 a dodatok č. 1 zo dňa 31.08.2015.

Ing. Marián Plevko
starosta obce

