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Návrh na
UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Štitároch

v súlade s § 11 odsek 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

Schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov v Obci Štitáre

Schválené uznesením OZ č. 10/2019 zo dňa 11.03.2019
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Obec Štitáre
Dôvodová

správa

Podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené schvaľovať zásady odmeňovania poslancov. S
poukazom na § 25 ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení bez prijatia zásad odmeňovania
poslancov nie je možné poskytovať poslancom odmeny.
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Obec Štitáre
Zásady odmeňovania poslancov
(ďalej len „zásady“)
Obecné zastupiteľstvo v obci Štitáre podľa § 11, ods. 4, písm. k) v spojení s § 25, ods. 1, písm.c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o obecnom zriadení“) sa uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva v Štitároch:

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Účelom týchto Zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
(ďalej len „poslanec“) a zástupcovi starostky pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu
tejto funkcie.
(2) Poslancom a zástupcovi starostky poskytuje Obec Štitáre odmenu v zmysle zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Článok 2
Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostky
(1) Právo na odmenu poslancom a zástupcovi starostky vzniká až po schválení zásad
odmeňovania.
(2) Poslancom patrí odmena vo výške 50,00 EUR (brutto) za účasť na rokovaní
obecného zastupiteľstva.
(3) Poslancom patrí náhrada skutočných cestovných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom
funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov
v pracovnom pomere.
(4) Poslancom možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu
tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá
starostka obce alebo niektorý z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje
obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
(5) Zástupcovi starostky, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom
zriadení, sa poskytuje odmena ako poslancom podľa bodu 2,3 tohto článku.
(6) Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostky podľa ustanovenia § 13b ods. 3
o obecnom zriadení a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena
podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostkou, najviac vo výške 70 %
mesačného platu starostky bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Tým nie je
dotknutá odmena zástupcu starostky podľa bodu 5 tohto článku.
(7) Podľa ustanovenia § 25 ods. 7 o obecnom zriadení poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo
zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostky, patrí plat od obce určený starostkou podľa
vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu.
(8) Odmena nepatrí poslancom a zástupcovi starostky, ktorí sa písomne vzdali odmeny alebo
písomne vyhlásili do zápisnice na zasadnutí obecného zastupiteľstva, že svoj mandát budú
vykonávať bez odmeny (celé volebné obdobie, alebo za určité mesiace).
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Obec Štitáre
Článok 3
Výplata odmeny
(1) Odmena poslancom a zástupcu starostky sa podľa článku 2 vypláca ½ ročne v príslušnom
kalendárnom roku.
 K poslednému dňu prvého polroka sa sčítava odmena za účasti na rokovaniach obecných
zastupiteľstiev v prvom polroku, a táto sa poukáže bezhotovostne na účet toho ktorého
poslanca oznámeného obci,
 K poslednému dňu druhého polroka sa sčítava odmena za účasti rokovaniach obecných
zastupiteľstiev v druhom polroku, a táto sa poukáže bezhotovostne na účet toho ktorého
poslanca oznámeného obci.
(4) Výdavky súvisiace s výplatou odmien poslancom a zástupcovi starostky v zmysle týchto zásad
sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov obce Štitáre.
Článok 4
Spoločné ustanovenia
(1) Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho
orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
(2) Podkladom k úhrade odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
V prípade článku 2 ods. 3 je podkladom doklad, ktorý vierohodne preukáže výšku
skutočných výdavkov.
(3) Podľa ustanovenia § 25 ods. 8 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.
(4) Uvedené Zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto
zásadám alebo prijatím nových zásad.
(5) Na prijatie týchto Zásad alebo na ich zmenu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov.
Článok 5
Záverečné ustanovenie
(1) Na týchto zásadách sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v obci Štitáre, schválené uznesením OZ
č.10/2019 zo dňa 11.03.2019.
(2) Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva nadobúdajú účinnosť dňom
schválenia.
(3) Zrušuje sa „Zásady odmeňovania poslancov v obci Štitáre na rok 2018" schválené
obecným zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2017.

V Štitároch , dňa 11.03.2019

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce
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