OBEC PLIEŠOVCE
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, PREDSEDOV
KOMISIÍ A ČLENOV KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PLIEŠOVCE
Čl. 1
Všeobecné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Pliešovciach na základe § 11 ods. 4 písm. k/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
tieto Zásady odmeňovania
poslancov obecného
zastupiteľstva,
predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva Obce Pliešovce
Článok 2
Úvodné ustanovenia
1) Zásady odmeňovania (ďalej „zásady“) upravujú:
a) odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Pliešovciach,
b) odmeňovanie predsedov, zapisovateľov a členov komisií zastupiteľstva,
poslancov
c) odmeňovanie hlavného kontrolóra na zasadnutí OZ, OR a komisiách
e) odmeňovanie členov komisií zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami
f) odmeňovanie členov ZPOZ, ktorí nie sú poslancami,
g) určenie výšky odmeny zástupcu starostu,
h) vzdanie sa odmeny poslancami, členmi komisií zastupiteľstva, ktorí nie sú
poslancami.
2) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.1
Článok 2
Odmeňovanie poslancov
1) Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce odmena vo výške:
a) 20,00 € za účasť na zasadnutí zastupiteľstva,
b) 20,00 € za účasť na zasadnutí obecnej rady - členom obecnej rady,
c) 20,00 € za účasť na zasadnutí komisie zastupiteľstva ak je poslanec
predsedom tejto komisie,
d) 15,00 € za účasť na zasadnutí obecnej rady ako prizvaný člen alebo 15,00 €
za účasť na zasadnutí komisie, ak je poslanec členom tejto komisie,

e) 10,00 € za účinkovanie poslanca na občianskych obradoch, na ktoré bol
vyslaný starostom.
2) Pri neúčasti na zasadnutí zastupiteľstva, obecnej rady, komisie odmena
poslancovi podľa ods. 1 nepatrí.
3) Odmena poslancovi, ktorý sa zúčastní na zasadnutí komisie, kde nebude
prizvaný, nepatrí.
4) V prípade, ak nie sú zastupiteľstvo, obecná rada, komisia uznášaniaschopné,
poslancom prítomným na zasadnutí patrí odmena podľa odseku 1 tohto článku.
Článok 3
Odmena zástupcu starostu
1) Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu obce a nie je dlhodobo
uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu patrí po dobu jeho
výkonu funkcie zástupcu starostu mesačná odmena vo výške 200,00 €, ktorá je
vyplácaná vo výplatnom termíne pracovníkov obecného úradu.
2) Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu sa popri tejto odmene
vyplácajú aj odmeny v zmysle čl. 2.
Článok 4
Odmena zapisovateľom, účinkujúcim ZPOZ
1) Zapisovateľom zasadnutí obecného zastupiteľstva, komisií patrí odmena vo
výške 20,00 €.
2) Hlavnej kontrolórke na zasadnutí OZ, OR patrí odmena 20,00 €
3) Členom komisie pri vykonaní len dokladovej inventarizácie patrí odmena vo
výške 10,00 €.
4) Účinkujúcim na občianskych obradoch patrí odmena:
a) rečník - 10,00 €
b) matrikárka – 10,00 €
c) recitátor – 10,00 €
d) sólový spevák a hudobník – 10,00 €
e) zborový spevák – 5,00 €
f) obsluha zvukovej aparatúry pri občianskych pohreboch - 10,00 €
g) obsluha zvukovej aparatúry pri obecných podujatiach do 1 hod. - 10,00 €
h) obsluha zvukovej aparatúry pri obecných podujatiach nad 1 hod. -20,00 €

Článok 5
Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú
poslancami a odmena prizvaných na zasadnutia obecného
zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva
1) Členom komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami patrí za
výkon funkcie odmena vo výške 15,00 € za účasť na zasadnutí komisie.
2) Odmena prizvaných na zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady a
komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami ani členmi komisií patrí
odmena vo výške 15,00 € za účasť na zasadnutiach.
3) Pri neúčasti na zasadnutí komisie sa odmena podľa odseku 1) tohto článku
neprizná.
4) Komisie sa schádzajú do roka podľa potreby. Odmena za účasť na zasadnutí
komisie sa priznáva maximálne za 6 zasadnutí ročne. Pri rokovaní zlúčených
komisií
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V odôvodnených prípadoch sa poskytne odmena za účasť na zasadnutí aj pri
vyššom počte zasadnutí.
Článok 6
Spoločné ustanovenia
1) Odmena poslanca podľa článku 2 týchto zásad sa vypláca 1 x ročne
v novembrovej výplate príslušného roka podľa účasti poslanca na zasadnutiach.
Podkladom pre vyplatenie odmeny poslancovi sú prezenčné listiny zo zasadnutí
jednotlivých orgánov alebo iný relevantný doklad preukazujúci účasť/neúčasť
poslanca na zasadnutí, obrade alebo slávnosti.
2) Celková odmena poslanca podľa článku 2 týchto zásad nesmie za obdobie
1 kalendárneho roka prekročiť sumu mesačného platu starostu obce bez zvýšenia
podľa príslušnej platovej skupiny1 .
3) V prípade, ak mandát poslanca netrvá celý kalendárny rok, bude alikvotne
prepočítaný aj maximálny zákonný strop pre určenie maximálnej výšky odmeny
poslanca podľa odseku 2) tohto článku (t. z. suma mesačného platu starostu bez
zvýšenia podľa príslušnej
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akýchkoľvek ďalších odmien podľa článku 2 týchto zásad.
4) Odmena členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec a
odmena prizvaných na zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady a
komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami ani členmi komisií sa
vypláca odmena 1x ročne a to v novembrovej výplate príslušného roka podľa
účasti na zasadnutiach. Podkladom pre vyplatenie odmien sú prezenčné listiny zo
zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva.
5) Celková odmena vyplatená členovi komisie, ktorý nie je poslanec podľa článku
4 týchto zásad nesmie prekročiť v kalendárnom roku najviac jednu polovicu
mesačného platu starostu obce bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
6) V prípade, ak funkcia člena komisie, ktorý nie je poslanec netrvá celý
kalendárny rok, bude alikvotne prepočítaný aj maximálny zákonný strop pre
určenie výšky odmeny člena komisie podľa ods. 5 tohto článku (t.z. ½ sumy
mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny). V
prípade dosiahnutia tejto maximálnej sumy odmeny počas kalendárneho roka
členovi komisie, ktorý nie je poslanec, ktorý nie je poslanec v období do
skončenia kalendárneho roka nevzniká nárok na vyplatenie akýchkoľvek ďalších
odmien podľa článku 4 týchto zásad.
Článok 7
Vzdanie sa odmeny
1) Odmena podľa článku 2 alebo článku 4 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 Pliešovce pred
nadobudnutím účinnosti týchto zásad, sa považujú za platné.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1) Zásady odmeňovania boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Pliešovciach
dňa 25.2.2019 a obec bude postupovať v zmysle týchto zásad už pri posudzovaní
nároku na odmeny ich výšky a spôsobu vyplácania počnúc mesiacom február
2019.

