Obec Horné Srnie, Obecný úrad, Družstevná 430/1,
914 42 Horné Srnie
------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁSADY ODMEŇOVANIA PREDSTAVITEĽOV
VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE HORNÉ SRNIE
A ODMEŇOVANIE ÚKONOV ZA VEDENIE
KRONIKY A PAMÄTNEJ KNIHY OBCE

September, 2017
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NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na základe paragrafu 11 ods. 4 písm. k) zákona
č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e tieto
Zásady odmeňovania predstaviteľov volených orgánov obce Horné Srnie a odmeňovanie
úkonov za vedenie kroniky a pamätnej knihy obce
Článok 1
Rozsah platnosti
1. Zásady odmeňovania upravujú poskytovanie platu a odmien týmto volených orgánov
obce Horné Srnie a ďalším osobám za úkony uvedené v týchto zásadách nasledovne:
a) starostovi obce,
b) zástupcovi starostu obce,
c) hlavnému kontrolórovi obce,
d) poslancom obecného zastupiteľstva, predsedom a členom komisií pri OZ,
e) sobášiacemu poslancovi a ďalším osobám zabezpečujúcim občianske obrady,
f) osobám za vedenie kroniky a pamätnej knihy obce.
2. Zásady odmeňovania upravujú spôsob, výšku a pravidlá na poskytovanie odmien
predstaviteľom volených orgánov obce a ďalším osobám uvedených v článku 1, bod 1.

Článok 2
Plat starostu obce
1. Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere.
2. Starostovi patrí minimálny plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu SR na prepočítané
počty obyvateľov za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 zákona
č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nahor.
3. Starosta obce Horné Srnie sa podľa § 4 citovaného zákona zaraďuje do platovej skupiny 3
s 1,98 násobkom, ktorá je určená pre obce s počtom obyvateľov od 1001 do 3000.
4. Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods.1 zákona 253/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat zvýšiť až o 70%.
5. Počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce podľa osobitného predpisu1 patrí
starostovi plat podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Obecné
zastupiteľstvo počas tejto doby nemôže starostovi zvýšiť plat v súlade s ods. 4 tohto
článku.

§ 19 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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6. Plat starostu obce odsúhlasený obecným zastupiteľstvom musí byť v zápisnici zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.
7. Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi
odstupné z rozpočtu obce vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak
vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. Odstupné starostovi nepatrí ak vykonával
funkciu menej ako 6 mesiacov, bol opätovne zvolený do funkcie, alebo ak ide o dôvody
uvedené v §13a ods. 1 písm. a), d) a f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Článok 3
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Zástupcu starostu obce poverí svojím zastupovaním starosta obce do 60 dní od svojho
zvolenia. Ak tak neurobí, zástupcu starostu obce zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupcom
starostu obce môže byť len poslanec obce. Priemerný plat od obce patrí len poslancovi,
ktorý je dlhodobo uvoľnený na funkciu zástupcu starostu v zmysle § 25 ods. 8 zákona
102/2010 Z.z.
2. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu až do
zvolenia nového starostu v plnom rozsahu zástupca. V tomto období mu patrí plat starostu
podľa čl. č.2 týchto zásad.
3. V prípade nezastupovania starostu prináleží zástupcovi mesačne odmena vo výške od 0%
do 25% z platu starostu podľa rozsahu, zložitosti a časovej náročnosti úloh, ktorými
bude v priebehu mesiaca starostom poverený. Presnú výšku mesačnej odmeny určí
starosta.
4. Podkladom pre vyplatenie odmeny zástupcovi starostu je starostom potvrdená dochádzka,
ktorá obsahuje dátum, skutočný popis plnených úloh a ich časovú náročnosť, prípadne
rozhodnutie o odmene za cieľovú prácu.
5. Odmena za výkon funkcie zástupcu starostu nepatrí zástupcovi starostu, ktorý písomne
vyhlásil, že svoju funkciu bude vykonávať bez nároku na odmenu (viď. Príloha č.1).
6. Mimoriadnu odmenu za splnenie náročných úloh v prospech obce a jej výšku určí starosta
obce.
7. Pracovnú náplň zástupcu starostu obce určí starosta obce písomným poverením.
Článok 4
Plat hlavného kontrolóra obce
1. Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce.
2. Pracovný úväzok a plat hlavného kontrolóra obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. Hlavnému kontrolórovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce
zaokrúhlený na celé eurá smerom nahor.
4. Hlavný kontrolór obce Horné Srnie sa zaraďuje podľa počtu obyvateľov od 1001 do
3000 do platovej skupiny 3 s násobkom 1, 54.
5. V prípade pracovnej zmluvy na kratší pracovný čas patrí hlavnému kontrolórovi pomerná
časť platu.
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6. Obecné zastupiteľstvo môže schváliť hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu až do
výšky 30% z mesačného platu podľa odseku 3 a 4.

Článok 5
Odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií pri OZ
1. Každému poslancovi za výkon funkcie poslanca prináleží finančná odmena, ktorá slúži na
pokrytie nákladov spojených s výkonom funkcie.
2. Hlavným ukazovateľom vyplatenia odmien pre poslancov je účasť na rokovaní obecného
zastupiteľstva a ich aktivita vo verejnom živote obce. Odmeňovanie poslancov sa skladá
z paušálnej odmeny vo výške 30 EUR (slovom: tridsať Eur) za výkon poslaneckej funkcie
za jedno zasadnutie obecného zastupiteľstva.
3. Ospravedlnená neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva je v prípade
práceneschopnosti, služobnej cesty alebo pracovnej zmeny pri viaczmennej prevádzke,
plánovanej riadnej dovolenky a v prípade mimoriadnej udalosti.
4. Členovi odbornej komisie pri OZ sa vyplatí odmena 10 EUR (slovom: desať eur)
a predsedovi komisie sa vyplatí odmena 15 EUR (slovom: pätnásť eur) za jedno
zasadnutie komisie.
5. Podkladom pre vyplatenie odmien za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva bude
prezenčná listina. Podklad pre vyplatenie odmien komisií dáva predseda komisie. Odmena
sa vypláca štvrťročne.
6. Poslancom OZ a členom odborných komisií pri OZ môže byť priznaná 1 x ročne
mimoriadna odmena v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie, alebo v prípade
splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu navrhuje starosta obce. O poskytnutí
tejto odmeny a jej výške rozhoduje Obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
7. Pre každého poslanca a člena odbornej komisie výška tejto mimoriadnej odmeny sa
stanoví aj na základe jeho účasti na rokovaniach OZ a rokovaniach na zasadnutí odbornej
komisie.
Článok 6
Nepriznanie, krátenie a vzdanie sa odmeny
1. Poslancovi, ktorý pre svoju neúčasť na rokovaní Obecného zastupiteľstva nehlasoval
o viac ako 30 % prípadoch / hlasovaniach a menej ako 50% prípadoch, sa odmena za
príslušné zasadnutie OZ kráti o 30%. Pri viac ako 50 % nehlasovaní poslanca na rokovaní
OZ z dôvodu jeho neúčasti na rokovaní OZ sa odmena za príslušné zasadnutie OZ kráti
o 50% odmeny. Poslancovi sa za neúčasť odmena nevypláca.
2. Predsedovi a členovi odborných komisií pri OZ za ospravedlnenú neúčasť nepatrí odmena
za zasadnutie komisie. V prípade, že predseda alebo člen odbornej komisie pri OZ sa
neospravedlní 3x po sebe za neúčasť na zasadnutí komisie, bude z komisie vylúčený.
3. V prípade, že sa poslanec OZ, predseda a člen odbornej komisie pri OZ počas jedného
roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach, mandát mu zaniká.
4. Poslanec, predseda alebo člen komisie pri obecnom zastupiteľstve sa môže odmien
podľa týchto zásad zrieknuť. V prípade, že sa poslanec, predseda alebo člen komisie pri
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OZ písomne zriekne týchto odmien, odmeny mu nebudú vyplácané ani zúčtované.
Poslanec môže svoje rozhodnutie o zrieknutí odmien kedykoľvek písomne odvolať. Od
termínu uvedenom v odvolaní mu patria všetky náležitosti v súlade s týmito zásadami.
5. Odmena za výkon funkcie poslanca, predsedu a člena komisie pri OZ nepatrí osobe, ktorá
písomne vyhlási, že sa vzdáva nároku na odmenu (viď. príloha č.1).
Článok 7
Odmeňovanie sobášiaceho poslanca a ďalších osôb zabezpečujúcich občianske
obrady
1. Obec poskytne odmenu osobám zabezpečujúcim úkony pri občianskych obradoch (napr.
sobáše, uvítanie detí do života a pod.):
a) matrikárovi a sobášiacemu poslancovi patrí 15 € / obrad,
b) rečník, recitátor – 50 € / rok
Odmena sa vyplatí 1 x za polrok.
2. Odmena nepatrí osobe, ktorá písomne vyhlási, že sa vzdáva nároku na odmenu (viď.
Príloha č.1 a príloha č.2 ).
Článok 8
Odmeňovanie osôb za vedenie kroniky a pamätnej knihy obce
1. Osobe zabezpečujúcej vedenie kroniky patrí odmena vo výške 650 € po odovzdaní
a schválení kroniky obecným zastupiteľstvom.
2. Osobe zabezpečujúcej zápisy a kreslenie do pamätnej knihy obce patrí odmena vo výške
133 € / za polrok.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním
súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach zamestnanca v súlade so zákonom č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Všetci zamestnanci podľa čl.1 týchto zásad odmeňovania musia byť oboznámení s týmito
zásadami odmeňovania a musia im byť prístupné.
3. Zmeny a doplnky týchto Zásad odmeňovania predstaviteľov volených orgánov obce
Horné Srnie a odmeňovanie úkonov za občianske obrady, vedenie kroniky a pamätnej
knihy schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
4. Schválením nových zásad odmeňovania predstaviteľov volených orgánov obce Horné
Srnie a odmeňovanie úkonov za občianske obrady, vedenie kroniky a pamätnej knihy
obce Horné Srnie sa rušia Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce
Horné Srnie, ktoré boli schválené dňa 30.06.2011 na rokovaní obecného zastupiteľstva
a nadobudli účinnosť 01.07.2011.
5. Tieto zásady odmeňovania predstaviteľov volených orgánov obce Horné Srnie
a odmeňovanie úkonov za občianske obrady, vedenie kroniky a pamätnej knihy obce
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Horné Srnie boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní pod
číslom 198 dňa 26.9.2017 a nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2017.
V Hornom Srní dňa 27.9.2017

Jozef Húserka
starosta obce
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Príloha č.1

VYHLÁSENIE
ZÁSTUPCU STAROSTU, POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
PREDSEDU KOMISIE, ČLENA KOMISIE A SOBÁŠIACEHO POSLANCA
O VZDANÍ SA ODMENY
Meno a priezvisko, trvalý pobyt:
Dátum narodenia:

v y h l a s u j e m,
že sa vzdávam nároku na odmenu, ktorá mi patrí v súlade so schválenými Zásadami
predstaviteľov volených orgánov obce Horné Srnie a odmeňovanie úkonov za občianske
obrady, vedenie kroniky a pamätnej knihy obce za vykonávanie funkcie zástupcu starostu,
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie predsedu komisie, člena komisie,
sobášiaceho poslanca* s účinnosťou od: ....................................

V Hornom Srní, dňa ...................

.................................................
vlastnoručný podpis

*nehodiace sa prečiarknuť
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Príloha č.2

VYHLÁSENIE O VZDANÍ SA ODMENY

Meno a priezvisko, trvalý pobyt:
Dátum narodenia:

v y h l a s u j e m,
že sa vzdávam nároku na odmenu, ktorá mi patrí v súlade so schválenými Zásadami
predstaviteľov volených orgánov obce Horné Srnie a odmeňovanie úkonov za občianske
obrady, vedenie kroniky a pamätnej knihy obce za zabezpečovanie úkonov pri občianskych
obradoch, vedenie kroniky, zabezpečovanie zápisov a kreslenie do pamätnej knihy* obce
s účinnosťou od ...........................

V Hornom Srní, dňa ...........................

...............................................
vlastnoručný podpis

*nehodiace sa prečiarknuť
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