
 

Z Á S A D Y 

odmeňovania  činností pri výkone obecnej samosprávy obce 

Nedožery-Brezany 
 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Zásady odmeňovania sú vydané v zmysle § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

2. Účelom týchto zásad je určenie pravidiel odmeňovania osôb uvedených v článku II. pri 

zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie. 

 

 

Článok II. 

Rozsah pôsobnosti 
 

     Tieto zásady upravujú odmeňovanie 

a) poslancov obecného zastupiteľstva,  

b) predsedov a členov komisií, 

c) členov komisií – neposlancov, 

d) hlavného kontrolóra. 

 

Článok III. 

Odmena za výkon funkcie poslanca 
 

1. Poslancom sa poskytujú nasledovné odmeny: 

a) za každú účasť a aktívny výkon funkcie na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 

20 Eur, 

b) predsedovi a členovi komisie obecného zastupiteľstva za riadenie a každé zasadnutie 

komisie odmena vo výške 10 Eur za každé ukončené  zasadnutie komisie OZ. 

c) predsedovi alebo členovi komisie, ktorý vyhotovuje zápisnice zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva patrí odmena vo výške 5 Eur za vyhotovenie zápisnice. 

 

2. V prípade, že sa poslanec zúčastní menej ako polovice hlasovaní uskutočnených počas trvania 

rokovania uvedeného v bode 1a), uvedená odmena mu neprináleží. 

 

3. Za osobný podiel na splnení významných úloh obecnej samosprávy, mimoriadnu angažovanosť 

poslanca, aktívnu pomoc pri získavaní grantov a iných finančných prostriedkov z iných 

zdrojov, môže obecné zastupiteľstvo na základe návrhu starostu obce, schváliť    mimoriadnu 

odmenu. Predpokladom udelenia tejto odmeny je priaznivá hospodárska situácia obce.  

Odmena sa udeľuje spravidla pri vyhodnotení činnosti za kalendárny rok alebo pri        

vyhodnotení výsledkov dlhodobejšieho projektu. 

 

4. Odmena nepatrí poslancovi, ktorý vyhlásil, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny. Toto 

vyhlásenie musí mať písomnú formu a je účinné od dňa, kedy bolo oficiálne doručené na 

obecný úrad, ak sa v ňom neuvádza iný termín nadobudnutia jeho účinnosti. 

 

 



 

Článok IV. 

Odmeňovanie členov komisií a ostatných organizátorov podujatí 
 

1. Členom komisií, ktorí nie sú poslancami, sa poskytne odmena vo výške 10 Eur za každú 

aktívnu účasť na práci komisie. Ak sa člen nezapája do činnosti komisie, odmena mu 

neprináleží.  

 

2. Poslancovi, členom komisií a ostatným spoluorganizátorom možno poskytnúť mimoriadnu 

odmenu za aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí organizovaných 

obcou, v prípade väčšej náročnosti výkonu funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej 

úlohy, najmä v prípade osobnej iniciatívy poslanca pri spracovaní a predkladaní návrhov 

a materiálov na zasadnutie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva. 

Odmenou sa zohľadňuje práca spojená s významnou osobnou zodpovednosťou ako aj čas 

strávený štúdiom materiálov a právnych predpisov. 

 

3. Mimoriadnu odmenu navrhuje 

a) poslancom a predsedom komisií – starosta obce, 

b) členom komisií – predseda komisie,  

c) iným spolupracujúcim občanom – starosta obce a poslanci. 

            Návrhy mimoriadnych odmien schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

 

4. Odmena sa poskytuje aj za činnosť vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a inými 

mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku 

a pri odstraňovaní ich následkov. 

 

 

Článok V. 

Odmeňovanie účinkujúcich pri občianskych obradoch 
 

1. Účinkujúcim pri obradoch bude priznaná odmena do výšky 17 € 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 20 € za obrad. 

2. Matrikárovi bude pri obradoch priznaná odmena vo výške 14 € 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 uvedene v Čl. V 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 v hotovosti z pokladnice obecného úradu.               

 

 

Článok VII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Poslancovi a členovi komisie patrí tiež finančné plnenie náhrady nákladov, najmä skutočných 

cestovných výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie poslanca alebo člena 

komisie pri výjazdoch komisie mimo územia obce. 

 

2. 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. 

 

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

rozpočtový rok. 

 

4. Podľa ustanovenia § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení poslancovi možno poskytnúť            

odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad              

odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu             

bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

 

5. Podľa ustanovenia § 15 ods. 4 zákona o obecnom zriadení členovi komisie, ktorý nie je             

poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného             

platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.  

    

6. 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. III týchto zásad. 

 

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

obecnej rady, zástupcu starostu a občanov obce Nedožery-Brezany zo dňa 25.3.2015. 

 

8. Tieto Zásady odmeňovania boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 16/2019, ktoré 

sa konalo 05.04.2019 a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia. 

 

 

 

 

 

 

                  Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

                           starosta obce 


