Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Petre podľa § 11 ods. 4 písm. k/
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov vydáva tieto

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v
Plaveckom Petre
§1
Úvodné ustanovenia
1.) Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,
zástupcu starostu, vedúcich komisií a členov komisií v Plaveckom Petre pri zohľadnení úloh a
časovej náročnosti výkonu tejto funkcie. Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva obce Plavecký Peter upravujú odmeňovanie :
a) poslancov obecného zastupiteľstva,
b) členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami,
c) zástupcu starostu
2.) Obec poskytuje odmeny vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa
týchto zásad odmeňovania poslancov.
3.) Poslanec obecného zastupiteľstva je oprávnený vzdať sa odmeny. Vzdanie sa odmeny je
potrebné uskutočniť písomne s vlastnoručným podpisom uvedením dátumu a s doručením na
Obecný úrad v Plaveckom Petre. Poslanec stráca nárok na odmenu za výkon funkcie poslanca
dňom doručenia vzdania sa tohto nároku.
4.) Člen komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom je oprávnený vzdať sa
odmeny. Vzdanie sa odmeny je potrebné uskutočniť písomne s vlastnoručným podpisom
uvedením dátumu a s doručením na Obecný úrad v Plaveckom Petre . Nárok na odmenu za
výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva stráca dňom doručenia vzdania sa tohto
nároku.
5.) Poslancovi patrí okrem odmeny aj náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu vznikli v
súvislosti s výkonom funkcie poslanca podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov
v pracovnom pomere , t. j. podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov.
6.) Pokiaľ bola zo strany zamestnávateľa poskytnutá poslancom alebo členom komisií , ktorí
nie sú poslancami náhrada mzdy alebo inej odmeny v súvislosti s výkonom poslaneckej funkcie,
má zamestnávateľ nárok na jej refundáciu od obce.
7.) Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu
ušlého zárobku. Výšku ušlého zárobku musí preukázať poslanec, ktorý náhradu od obce
požaduje.

§2
Odmeňovanie poslancov
1.) Výška odmeny sa odvíja od toho, koľko času poslancom výkon ich funkcie zaberá a od
kvality ich práce. Poslancovi sa poskytujú nasledovné odmeny takto:
a) vo výške 20 € brutto mesačne za účasť poslanca na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
10 € brutto mesačne za zasadnutie svojej komisie. Za neúčasť na riadnom zasadnutí OZ, alebo
svojej komisie sa odmena neprizná a nebude vyplatená.
b) pokiaľ sa poslanec zúčastní len časti zasadnutia OZ, bude mu vyplatená adekvátna časť
odmeny, vzhľadom na to, koľkých hlasovaní za uznesenia sa zúčastnil z celkového počtu
hlasovaní.
c) poslancovi možno priznať aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto
funkcie, alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na odmeny predkladá starosta obce
zastupiteľstvu. Odmeny následne schvaľuje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
2.) Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a
jeho orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia
konkrétneho orgánu.
3.) Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z týchto prezenčných listín, ako aj iných
podkladov dokumentujúcich konkrétnu činnosť poslanca v súvislosti s plnením jeho funkcie.
4.) Odmeny poslancov sú vyplácané prostredníctvom obecného úradu obce Plavecký Peter k
31.12. kalendárneho roka vo výplatnom termíne za mesiac december.
5.) Súčet všetkých odmien poslanca obecného zastupiteľstva nesmie v kalendárnom roku
presiahnuť sumu jedného mesačného platu starostu obce Plavecký Peter v danom kalendárnom
roku bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

§3
Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami
1.) Členovi komisie obecného zastupiteľstva , ktorý nie je poslanec patrí odmena za účasť na
zasadnutí orgánov obecného zastupiteľstva avšak len v prípade splnenia podmienky účasti na
celom zasadnutí vrátane hlasovania takto:
a.) za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva 10,-€ brutto
b.) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 10,-€ brutto
2.) Člen komisie obecného zastupiteľstva je povinný preukazovať nárok na odmenu tak, že
svojim podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia konkrétneho
orgánu, potvrdí svoju účasť na uvedených zasadnutiach.

3.) Odmena je členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec , uhrádzaná na
základe účasti na zasadnutiach uvedených v ods. 1 k 31.12 kalendárneho roka vo výplatnom
termíne za mesiac december prostredníctvom obecného úradu obce Plavecký Peter.
4.) Odmena členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec nesmie v
kalendárnom roku presiahnuť polovicu mesačného platu starostu obce Plavecký Peter v danom
kalendárnom roku bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
Starosta môže navrhnúť aj odmeny pre občanov obce, ktorí sa podieľajú na práci obecného
zastupiteľstva alebo pri práci v prospech obce.

§4
Odmeňovanie zástupcu starostu
1.) Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo plne uvoľnený
zo zamestnania patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu odmena vo výške 30,-€ za mesiac.
2.) Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu sa popri tejto odmene vyplácajú v
zmysle § 2 týchto zásad.
3.) Odmena za vykonávanie úloh zástupcu starostu sa vypláca na základe ods. 1 v termíne k
31.12 kalendárneho roka vo výplatnom termíne za mesiac december prostredníctvom obecného
úradu obce Plavecký Peter.
4.) Súčet všetkých odmien poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý vykonáva funkciu zástupcu
starostu nesmie v kalendárnom roku presiahnuť sumu jedného mesačného platu starostu obce
Plavecký Peter v danom roku bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
5.) Do súčtu týchto odmien sa započítava aj odmena za výkon funkcie zástupcu starostu.

§5
Záverečné ustanovenia
1.) Všetky odmeny sa vyplácajú súhrne k 31.12. v najbližšom nasledujúcom výplatnom termíne
určenom pre zamestnancov obce /obecného úradu/.
2.) Podkladom pre vyplatenie odmien budú zápisnice a prezentačné listiny zo zasadnutí,
uznesenia OZ. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo 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.
3.) Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Plavecký Peter boli schválené
uznesením obecného zastupiteľstva dňa 10.09.2018 uznesením č 161/2018.
4.) Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia a účinnosť od 10.09. 2018.

5.) Týmto dňom sa zrušujú Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce
Plavecký Peter zo dňa 23.8.2010 pod č. uznesenia 103/2010.
6.) Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli Obce Plavecký Peter dňa 20.08.2018 a zvesený dňa
05.09.2018

V Plaveckom Petre, dňa 11.09.2018

Mgr. Jozefína Bartoňová
starostka obce

