OBEC NEMCE
Zásady odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií
a členov komisií obecného zastupiteľstva – poslancov v Nemciach

Obecné zastupiteľstvo v Nemciach podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 25, ods. 9 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa uznieslo na týchto
zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií
obecného zastupiteľstva - poslancov v Nemciach (ďalej len „Zásady“):
Článok 1
Všeobecné ustanovenie
1. Účelom týchto Zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v obci
Nemce (ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.
2. Odmeny poslancov budú diferencované v závislosti od úloh, aké poslanec plní, koľko času
venuje výkonu svojej funkcie a ako napomáha samospráve obce.
Článok 2
Povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva

1.
2.
3.

4.

Poslanec je povinný najmä:
Zložiť sľub poslanca na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní.
Zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený.
Dodržiavať štatút obce, organizačný poriadok, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
a zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií
obecného zastupiteľstva - poslancov v Nemciach.
Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
Článok 3
Rozsah pôsobnosti

Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Nemciach upravujú
odmeňovanie:
1. Poslanca obecného zastupiteľstva.
2. Poslanca – zástupcu starostu.
3. Poslanca – predsedu a člena komisie obecného zastupiteľstva.
Článok 4
Výška odmeny poslanca
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena:
- za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 10,00 € za zasadnutie,
- za aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečení podujatí organizovaných obcou vo
výške 10,00
€ za akciu v trvaní do 5 hodín a 15,00 € za akciu v trvaní nad 5 hodín.
2. Poslancovi patrí odmena aj v prípade neúčastí na zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípade,
že poslanec sa nezúčastnil na rokovaní zastupiteľstva z dôvodu poverenia a plnenia úloh
určených zastupiteľstvom, resp. starostom obce.

3. Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom sú prezenčné listiny zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
4. Odmena sa vypláca polročne vo výplatnom termíne obce.
Článok 5
Zástupca starostu obce
1. Poslancovi – zástupcovi starostu, ktorý nie je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo
zamestnania podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení:
a) nie je poskytnutá pravidelná mesačná odmena,
b) je možné poskytnúť mimoriadnu odmenu v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh
predkladá starosta obce a o poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo
prijatím uznesenia.
c) okrem toho zástupca starostu ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa článku 4.
2. Odmena za výkon funkcie zástupcu starostu sa stanoví:
a) v závislosti od rozsahu zastupovania, ktoré určí starosta v písomnom poverení a v závislosti
na úlohách, ktoré zástupca starostu skutočne vykonáva,
b) podľa skutočného výkonu zastupovania v posudzovanom období a jeho časovej náročnosti.
3. V súlade so zákonnými oprávneniami starostu - rozhodovať o osobe svojho zástupcu a hodnotiť
výkon funkcie zástupcu až po právo kedykoľvek ho odvolať z funkcie - o návrhu na konkrétnu
výške odmeny za výkon funkcie zástupcu starostu za určité obdobie rozhoduje starosta podľa
pravidiel v predchádzajúcom odseku, podľa druhu a časovej náročnosti skutočne splnených
úloh a podľa výsledku hodnotenia dosiahnutých výsledkov.
4. Podkladom pre vyplatenie odmeny zástupcovi starostu je starostom potvrdený výkaz práce,
ktorý zaznamenáva dátum, stručný popis plnených úloh a ich časovú náročnosť s presnosťou
na hodinu.
5. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom
rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu 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 primátorov
miest v znení neskorších zmien a doplnkov.
Článok 6
Predseda a člen komisie obecného zastupiteľstva
1. Poslancovi, ktorý je súčasne predsedom komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej
odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 15,00 € za účasť na jednom zasadnutí komisie.
2. Poslancovi, ktorý je súčasne členom komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej odmeny
podľa týchto zásad aj odmena vo výške 10,00 € za účasť na jednom zasadnutí komisie za
podmienok:
a) komisia sa stretne min. 1x za štvrťrok a na stretnutí sa bude riešiť konkrétna úloha uložená
OZ alebo starostom obce alebo vykonanie kontroly v teréne, prerokovanie priestupkov,
žiadostí, vypracovanie, posúdenie alebo schválenie odporúčania, resp. prípravy iniciatívneho
návrhu na predloženie do OZ.

b) počet zaplatených zasadnutí komisií je 4 x za kalendárny rok.
3. Predsedovi komisie patrí okrem inej odmeny podľa týchto zásad aj spracovanie zápisnice zo
zasadnutia komisie obecného zastupiteľstva odmena vo výške 10,00 €, za každú zápisnicu.
Článok 7
Mimoriadna odmena poslanca
1. Poslancovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce, alebo aktívne spolupracuje
pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou, môže byť v kalendárnom
roku priznaná jednorazová odmena vo výške do 200,00 €.
2. Návrh na schválenie jednorazovej odmeny môže podať výlučne starosta obce, poslanec alebo
skupina poslancov obecného zastupiteľstva, a to najneskôr 10 dni pred konaním zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
3. O priznaní a výške odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
Článok 8
Vzdanie sa odmeny poslanca
Ak poslanec OZ vznikom svojho poslaneckého mandátu vyhlási, že funkciu poslanca bude
vykonávať bez nároku na odmenu, obec tohto poslanca neprihlasuje do registra poistencov,
keďže mu nevzniklo právne postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia.
Článok 9
Spoločné ustanovenia
1. Uvedené zásady môže OZ kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám, alebo prijatím
nových zásad. Na prijatie týchto zásad, alebo na ich zmenu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov.
2. Na prijatie uznesenia podľa článku 7 ods.1, týchto zásad sa vyžaduje nadpolovičný súhlas
väčšiny prítomných poslancov.
Článok 10
Záverečné ustanovenie
1. Zmeny a doplnky týchto Zásad odmeňovania schvaľuje obecného zastupiteľstvo.
2. Uvedené zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov
komisií obecného zastupiteľstva - poslancov v Nemciach boli schválené Obecným
zastupiteľstvom dňa 12.1.2017 uznesením č. 162/2017.
3. Týmito zásadami sa ruší Odmeňovací poriadok poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Nemce zo dňa 27.5.2010 uznesením č. 271/2010.
4. Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť
dňom od 15.1.2017.
Dušan Mydlo
starosta obce

