
 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany na základe § 11 ods. 4 písm. k), § 

15 a § 25 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov vydáva tieto   

   

ZÁSADY ODMEŇOVANIA PRI VÝKONE OBECNEJ SAMOSPRÁVY OBCE 

NEDOŽERY-BREZANY   

   

   

Článok I.   

Rozsah platnosti a úvodné ustanovenia   

   

   

1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie:  

a) poslancov obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany (ďalej len „poslanec“),    

b) členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom z radom poslancov i občanov c) 

hlavného kontrolóra.   

   

2. Funkcia poslanca  sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.    

   

3. Za výkon funkcie poslanca a člena komisie vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie 

patrí odmena.   

   

4. Poslancovi a členovi komisie z radov občanov na základe jeho písomnej žiadosti patrí aj náhrada 

skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca alebo člena komisie 

vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.   

   

5. Odmena nepatrí poslancom a členom komisií, ktorí sa písomne vzdali odmeny alebo  vyhlásili do 

zápisnice na zasadnutí obecného zastupiteľstva, že svoj mandát a funkciu budú vykonávať bez  

odmeny.   

    

Článok II.   

Odmeňovanie poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva   

   

   

1. Odmena  sa poskytuje  podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie poslanca a člena komisie, 

t. j. za  účasť na zasadnutiach a poradách poslancov obecného zastupiteľstva a komisií obecného 

zastupiteľstva, za podiel na  príprave a  účasti na občianskych obradoch, spoločenských, kultúrnych 

a športových podujatiach organizovaných obcou, za zápisy do pamätnej knihy.   

   

2. Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce v príslušnom kalendárnom roku odmena vo výške:   

a) 520,00 Eur za prvý polrok kalendárneho roka,   

b) 520,00 Eur za druhý polrok kalendárneho roka.   

   



 

3. V prípade, ak poslancovi vznikol alebo zanikol poslanecký mandát v priebehu kalendárneho 

mesiaca, patrí poslancovi odmena podľa odseku 2 tohto článku v alikvotnej výške podľa počtu dní 

vykonávania poslaneckého mandátu v danom kalendárnom mesiaci.   

   

4. Odmena  podľa bodu 2. tohto článku sa zníži:   

a) o 50,00 Eur v prípade neúčasti poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva,   

b) o 15,00 Eur v prípade neúčasti poslanca na pracovnej porade poslancov.   

   

5. Okrem odmeny uvedenej v ods. 2. môže byť poslancovi obecného zastupiteľstva vyplatená 

mimoriadna odmena. Výšku mimoriadnej odmeny určí starosta obce tak, aby maximálna výška 

odmien poslanca za rok neprekročila výšku jedného mesačného platu starostu obce bez zvýšenia 

podľa príslušnej platovej skupiny.   

   

6. V mimoriadnej odmene podľa odseku 5 je zahrnutá odmena poslanca za zvýšenú náročnosť výkonu 

tejto funkcie, ako napr. za účinkovanie na občianskych obradoch alebo za účasť na spoločenských 

slávnostiach, na ktoré bol vyslaný starostom, ako aj odmena poslanca za účasť na kultúrnych, 

športových a iných podujatiach organizovaných obcou.   

   

7. Členovi komisie, ktorý nie je poslancom, patrí za každú účasť na zasadnutí komisie odmena vo 

výške 30,00 Eur.   

   

8. Okrem odmeny uvedenej v ods. 7. môže byť členovi komisie pri obecnom zastupiteľstve, ktorý nie 

je poslanec, vyplatená mimoriadna odmena za zvýšenú náročnosť výkonu tejto funkcie, ako napr. 

za účinkovanie na občianskych obradoch, za účasť na spoločenských slávnostiach, za účasť na 

kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných obcou. O výške mimoriadnej odmeny 

rozhodne starosta obce na základe návrhu predsedu príslušnej komisie pri obecnom zastupiteľstve.    

   

9. Poslanec a člen komisie, ktorý nie je poslancom, je povinný preukazovať svoju účasť na 

zasadnutiach obecného zastupiteľstva, pracovnej porady a komisie pri obecnom zastupiteľstve 

podpisom prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia konkrétneho orgánu. Pri 

určovaní výšky odmeny sa vychádza z  prezenčných listín podľa predchádzajúcej vety.    

   

10. Odmeny sa vyplácajú dvakrát do roka:   

a) podľa ods.2. písm. a) a ods. 7  v mesiaci júl príslušného kalendárneho roka,   

b) podľa ods. 2. písm. b), ods. 5, ods. 7 a ods. 8  v mesiaci  december príslušného kalendárneho 

roka.   

   

Článok III.  

Odmeňovanie účinkujúcich pri občianskych obradoch  

  

1. Účinkujúcim pri obradoch bude priznaná odmena do výšky 20 € za každý obrad. Táto odmena patrí 

sobášiacemu, rečníkovi, organizačnému pracovníkovi, recitátorovi a ostatným účinkujúcim. V tejto 

sume je zahrnutý aj príspevok na ošatenie, príprava na akciu, vyhotovenie príhovoru, výber poézie, 

prózy, hudby, scenár, nácvik a samotné účinkovanie. Ak osoba vykonáva spev a tiež hru na hudobný 

nástroj patrí jej odmena vo výške 25 € za obrad.   



 

2. Matrikárovi bude pri obradoch priznaná odmena vo výške 18 € za obrad, nakoľko ošatné a úprava 

zovňajšku je vyplácaná podľa osobitného predpisu.   

3. Podkladom pre vyplatenie odmien je evidencia spracovaná matrikárom a podpísaná predsedom 

ZPOZ-u a starostom obce mesačne, ktorá bude odovzdaná pracovníčke zodpovednej za mzdovú 

agendu.   

4. Ustanovenia uvedené v Čl. III sa nevzťahujú na zamestnancov obecného úradu počas pracovnej 

doby.  

Článok VI.  

Výplata odmeny  

  

1. Podklady pre vyplatenie odmien pripravuje zástupca starostu obce na základe predložených 

zápisníc z rokovania. Súčasťou zápisnice musí byť aj prezenčná listina prítomných na zasadnutí 

s uvedením dátumu a s podpismi. Za predkladanie podkladov zo zasadnutí komisií zodpovedajú 

príslušní predsedovia, ktorí súbežne podávajú správu o činnosti komisie na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva.   

2. Zástupca starostu obce po skončení príslušného polroka vypracuje písomný prehľad účastí na 

zasadnutiach a po odsúhlasení starostom obce ho odovzdá zamestnankyni zodpovednej za 

mzdovú agendu. Zložky odmien sa sčítavajú.   

3. Poslancom, predsedom a členom komisií obecného zastupiteľstva sa bude odmena vyplácať 

polročne na osobný účet, alebo v hotovosti z pokladnice obecného úradu   

  

Článok V.   

Spoločné a záverečné ustanovenia   

  

1. Odmeňovanie hlavného kontrolóra sa vykonáva v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z.n.p. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú 

odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1 cit. zákona.   

2. Odmeňovanie podľa týchto zásad je limitované možnosťami rozpočtu obce na príslušný 

rozpočtový rok.   

3. Zástupcovi starostu sa poskytne mesačná odmena v zmysle ustanovení zákona č. 5/2019 Z. z. 

Okrem toho má zástupca starostu ako poslanec nárok aj na odmenu podľa čl. II týchto zásad.  

4. Zrušujú sa zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva, členov 

obecnej rady, zástupcu starostu a občanov obce Nedožery-Brezany zo dňa 05.04.2019.  

5. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany.  

6. Tieto Zásady odmeňovania boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 50/2020, ktoré 

sa konalo 25.06.2020 a nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2020. 

  

  

    

   

   

   

                                  Ing. Jaroslav Pekár, PhD.   

                                                                                                                    starosta obce   


