OBEC KRAČÚNOVCE
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo obce Kračúnovce, v zmysle ustanovení. § 11 ods. 4 písm. k)
v spojení s ustanovením § 25 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
VYDÁVA
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
v obci Kračúnovce (ďalej len „Zásady”):
Čl. I
Základné ustanovenia
1.

Zásady určujú záväzné pravidlá pre odmeňovanie poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Kračúnovce (ďalej len pojmy „poslanec” a „obecné
zastupiteľstvo”) za niektoré činnosti pri výkone ich funkcie.

2. Práca poslanca obecného zastupiteľstva je zásadne vykonávaná bez prerušenia
pracovného alebo obdobného pomeru.
3. Odmeny v zmysle týchto Zásad sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov obce na
príslušný rozpočtový rok.
4. Tieto Zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je na výkon funkcie
zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania. Takémuto poslancovi
patrí namiesto odmeny primeraný plat od obce v zmysle ustanovenia § 25 ods. ods.
8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
5. Zástupcovi starostu, ktorí plní úlohy starostu po zániku mandátu starostu pred
uplynutím funkčného obdobia, patrí plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.
Čl. II
Predmet úpravy
1. Tieto Zásady upravujú odmeňovanie za výkon činnosti poslanca:
a) na rokovaní obecného zastupiteľstva,
b) na rokovaní stálej komisie obecného zastupiteľstva,
2. Zásady zároveň upravujú odmeňovanie neposlancov, t. j. členov komisií za ich
prácu v stálych komisiách obecného zastupiteľstva.
Čl. III
Odmeňovanie poslancov a členov komisií

1. Za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške
5% z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, vyčíslená na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok
/ 1 zasadnutie.
Odmena nepatrí poslancom, ktorí písomne vyhlásili, že svoj mandát budú
vykonávať bez nároku na odmenu.
2. Poslancovi, ktorý je:
a) predsedom stálej komisie obecného zastupiteľstva, patrí odmena vo výške 2%
z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, vyčíslená na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok
/ za každú účasť na zasadnutí uznášaniaschopnej komisie.
b) členom stálej komisie obecného zastupiteľstva
patrí odmena vo výške 1,5% z priemernej mesačnej mzdy v národnom
hospodárstve, vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok / za každú účasť na zasadnutí
uznášaniaschopnej komisie.
3. Členom stálej komisie obecného zastupiteľstva - neposlancom, patrí odmena vo
výške 1,5% z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, vyčíslená na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok / za každú účasť na zasadnutí uznášania schopnej komisie.
4. Odmena podľa odseku 1 až 3 tohto článku ZÁSAD ODMEŇOVANIA
POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA nepatrí v prípade jeho neúčasti
na príslušnom zasadnutí.
5. Odmena podľa odseku 1 až 3 tohto článku môže byť vyplatená za maximálne 8
zasadnutí obecného zastupiteľstva a tiež za maximálne 6 zasadnutí komisie
počas kalendárneho roka.
6. Pri pracovných cestách schválených starostom obce má poslanec nárok na náhradu
cestovných nákladov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Súčet všetkých odmien poslanca obecného zastupiteľstva a člena stálej komisie
nesmie v kalendárnom roku presiahnuť sumu jedného mesačného platu starostu
obce v danom roku bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
Čl. IV
Odmeňovanie zástupcu starostu obce
1) Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo plne
uvoľnený zo zamestnania patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu odmena 1 krát
za rok schvaľovaná starostom obce.

2) Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu sa popri tejto odmene
vyplácajú aj odmeny v zmysle čl. III týchto zásad.
3) Odmena za vykonávanie úloh zástupcu starostu sa vypláca v mesiaci december
príslušného kalendárneho roka.
4) Súčet všetkých odmien poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu
zástupcu starostu nesmie v kalendárnom roku presiahnuť sumu jedného mesačného
platu starostu obce v danom roku bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
5) Do súčtu týchto odmien sa započítava aj odmena za výkon funkcie zástupcu starostu
obce.
Čl. V
Zúčtovanie odmien
1. Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancov sú prezenčné listiny zo zasadnutí orgánov
obce.
2. Komisie vedú záznamy o účasti na zasadnutiach – prezenčné listiny – tak, aby bolo
jednoznačné, komu odmena prislúcha, teda s označením predseda, člen, prípadne „bez
nároku na odmenu“. Zo zasadnutia komisia predloží zápisnicu s uvedením obsahu
rokovania.
3. Odmeny za výkon funkcií v príslušnom roku budú vyplácané najneskôr v mesiaci
január nasledujúceho kalendárneho roka.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Odmeny podliehajú zdaňovaniu podľa platných predpisov.
2. Tieto zásady odmeňovania schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kračúnovciach dňa 15.
02. 2019 uznesením č. 49/31/2019.
3. Týmto sa ruší poriadok odmeňovania schválený 27. 08. 2010 číslo uznesenia 41/2010.
Kračúnovce, 15. 02. 2019

František Mašlej v. r.
starosta obce

