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Obecné zastupiteľstvo obce Plavecký Mikuláš podľa § 11 ods.4 písm. k) zákona 369/90 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto 

 

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného 

zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami 

 

 

Článok 1 

 

Úvodné ustanovenia 

 

Zásady odmeňovania (ďalej ,,zásady) upravujú: 

 

1)  Odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, členov 

komisií zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami z radov občanov. 

 

2) Vzdanie sa odmeny poslancami, členmi komisií zastupiteľstva, ktorí nie sú 

poslancami z radov občanov. 

 

 

Článok 2 

 

Poslanecká odmena 

 

1) 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. 

Poslancovi, ktorý vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu, môže nad rámec 

odmeny podľa prvej vety patriť ďalšia odmena určená v zásadách odmeňovania 

poslancov. 

 

2) Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce odmena  vo výške: 

 

a) 15 € za účasť na zasadnutí zastupiteľstva, 

 

b)  5 € za účasť na zasadnutí komisie zastupiteľstva,  

 

3) Pri neúčasti na zasadnutí zastupiteľstva, komisie zastupiteľstva odmena poslancovi 

podľa ods. 2 tohto článku nepatrí. 

 

4) V prípade, ak nie sú zastupiteľstvo, komisia obecného zastupiteľstva uznášania 

schopné, prítomným poslancom na zasadnutí patrí odmena podľa ods. 2 tohto článku. 
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Článok 3 

 

Plat zástupcu starostu 

 

1) Poslancovi, ktorý  vykonáva  funkciu  zástupcu  starostu podľa  § 13b ods.3, zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a nie je dlhodobo 

uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti 

výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70% mesačného platu starostu 

bez  zvýšenia  podľa  príslušnej  platovej skupiny. Tým nie je dotknutá odmena podľa 

§ 25 ods. 8 cit. Zákona. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie sa vzťahujú 

osobitné predpisy. 

 

2) Plat určený podľa odseku 1 obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od 

určenia starostom. 

Článok 4 

 

Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú 

poslancami 

 

1) Členom komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami patrí za výkon 

funkcie odmena vo výške 5 € za účasť na zasadnutí komisie. 

 

2) Pri neúčasti na zasadnutí komisie  odmena poslancovi podľa ods. 1 tohto článku 

nepatrí. 

 

Článok 5 

 

Spoločné ustanovenia 

 

1) Odmena poslanca podľa článku 2  sa vypláca raz ročne podľa účasti poslanca na 

zasadnutiach na osobný účet, príp. v hotovosti. Podkladom pre vyplatenie odmeny 

poslancovi sú prezenčné listiny zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisie 

obecného zastupiteľstva. 

 

2) Celková odmena poslanca podľa článku 2 týchto zásad nesmie za obdobie 1 

kalendárneho roka prekročiť sumu mesačného platu starostu obce Plavecký Mikuláš 

bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny (§3 ods.1 zákona č.253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov). 

 
3) Odmena členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec sa vypláca raz 

ročne podľa účasti člena na zasadnutí komisie na osobný účet, príp. v hotovosti. 

Podkladom pre vyplatenie odmeny člena na zasadnutí komisie sú prezenčné listiny zo 

zasadnutí komisie. 
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4) Celková odmena vyplatená členovi komisie, ktorý nie je poslanec podľa článku 3 

týchto zásad nesmie za obdobie 1 kalendárneho roka prekročiť najviac jednu polovicu 

sumy mesačného platu starostu obce Plavecký Mikuláš bez zvýšenia podľa príslušnej 

platovej skupiny (§3 ods.1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov) 

 

 

Článok 6 

 

Vzdanie sa odmeny 

 

1) Odmena podľa článku 2 alebo článku 3 alebo jej časť nepatrí poslancom, členom 

komisií, ktorí nie sú poslancami, ktorí písomne vyhlásia, že svoj mandát alebo funkciu 

budú vykonávať bez nároku na odmenu alebo jej časť. 

 

2) Písomné vyhlásenia poslancov, členov komisií, ktorí nie sú poslancami o vzdaní sa 

nároku na odmenu alebo jej časti, doručené obci Plavecký Mikuláš pred 

nadobudnutím týchto zásad, sa považujú za platné. 

 

Článok 7 

 

Záverečné ustanovenie 

 

1) Zrušuje sa odmeňovací poriadok pracovníkov obce Plavecký Mikuláš, zamestnancov 
základnej školy, materskej školy, školskej družiny, školskej jedálne a volených 
funkcionárov, poslancov obecného zastupitelstva a členov komisií schválené obecným 
zastupiteľstvom v Plaveckom Mikuláši zo dňa 27.11.2008 prijatý uznesením 
č.147/2008. 

2) Zrušuje sa Dodatok č.1 Odmeňovanie volených funkcionárov, poslancov obecného 

zastupiteľstva a členov komisií v obci Plavecký Mikuláš zo dňa 22.09.2010 prijaté 

uznesením č.277/2010. 

3) Zrušujú sa Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva, 

ktorí nie sú poslancami v obci Plavecký Mikuláš schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Plaveckom Mikuláši zo dňa 17.12.2018 prijaté uznesením č. 16/2018. 

4) Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú 

poslancami boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Plaveckom Mikuláši dňa 

11.02.2019, uznesením č. 31/2019 a nadobúdajú účinnosť dňom 11.02.2019. 

 

 

 

 

 

  Plavecký Mikuláš 11.02.2019                                          Ing. Peter Válek 

                                                                                      starosta 


