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Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií  a volených orgánov obce  v   

Košickej Polianke 

                                                                Ods. 1 

                                                  Úvodné ustanovenia 

Obecné zastupiteľstvo v Košickej Polianke na základe § 11 ods. 4 písm. i a k / zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  vydáva: 

 Zásady odmeňovania poslancov, členov komisii, členov komisií - neposlancov a volených 

orgánov obce v Košickej Polianke.“ 

   Ods.2 

Odmeňovanie starostu 

1. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 

kalendárny rok a násobku 1,65 čo je v súlade s úst. § 4 zákona č. 253/1994 Zb. v znení 

neskorších predpisov. 

2. Plat patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu. 

3. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť o 70%. 

4. Starostovi možno poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu 

funkcie až do 50% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. Prípadná odmena 

je schvaľovaná OZ ročne v poslednom mesiaci príslušného roka. 

5. 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 možno poskytnúť  starostovi mimoriadnu odmenu. O poskytnutí 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

6. Po zániku mandátu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné z 

rozpočtu obce, ktoré v závislosti od času výkonu funkcie je: 

a) trojnásobok jeho priemerného platu, ak vykonával funkciu viac ako šesť mesiacov. 

Ak mandát starostu zanikne z dôvodov: odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, 

právoplatným odsúdením za úmyselný trestný  čin, alebo právoplatným odsúdením za trestný  

čin, ak výkon odňatia slobody nebol podmienečne odložený, vyhlásením výsledku hlasovania 

obyvateľov obce  o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu, odstupné mu 

nepatrí. 

Nárok na odstupné nevznikne , ak bol starosta opätovne zvolený do funkcie. 

7. Nárok na plat starostu zaniká dňom jeho mandátu. 
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Ods. 3 

                                      Odmeňovanie hlavného kontrolóra   

1. Plat hlavného kontrolóra v zmysle § 18 c, Zákona 369/2004 Zb. o obecnom zriadení je 

súčinom  

- priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok 

- 1,28 násobku podľa počtu obyvateľov obce v zmysle § 18c, ods. 1 Zákona 369/2004 Zb. 

o obecnom zriadení 

- koeficientu, schváleného OZ 

2. Koeficient, ktorým sa  určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra Košickej 

Polianky je 0,20. 

2. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 

30% z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa ods. 1 na návrh ktoréhokoľvek poslanca 

obecného zastupiteľstva s určením obdobia vyplácania schválenej odmeny. 

Ods. 4 

                                        Odmeňovanie zástupcu starostu 

1. Zástupcovi starostu za vykonávanie úloh, ktorými ho poverilo OZ patrí  mesačná odmena 

vo výške 0,013 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.  

Odmena sa vypláca 1x ročne. 

2. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu ( ak zanikol mandát starostu pred uplynutím 

funkčného obdobia, až do zloženia sľubu novozvoleného starostu ) patrí plat v zmysle úst. § 4 

zákona č. 253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov. 

       Ods. 5 

                                          Odmeňovanie poslancov 

1. Každému poslancovi za výkon   funkcie poslanca   prináleží finančná odmena, ktorá slúži 

na pokrytie nákladov ako:   

‐ náhrada za ušlú mzdu ( resp. u podnikateľov za ušlý príjem ) v zamestnaní z dôvodu 

plnenia si svojich  povinností poslanca (  účasť na OZ, PSP, akciách obce) 

‐ náhrada za čas strávený štúdiom potrebných materiálov k plnohodnotnej práci poslanca  

(podklady k OZ a PSP, zákony, ďalšie právne predpisy, VZN, odborná literatúra, tlač, internet 

atď.) 

‐ náhrada nákladov spojených s obstaraním potrebných podkladov  

‐ nákladov na dopravu na stretnutia OZ,  kancelárske potreby a iné. 
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2. Odmena poslanca pozostáva z: 

a) Stála zložka odmeny (SZO)   

‐  za každú účasť na pracovnom stretnutí poslancov   vo výške 0,00 násobku priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok 

‐ za každú účasť  na rokovaní OZ vo výške 0,004 násobku priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR 

za predchádzajúci rok.  Odmena sa vypláca 1x ročne. 

3. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade splnenia mimoriadnej 

úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta alebo niektorí z poslancov. O poskytnutí tejto 

odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia. 
 

4. Podkladom pre výplatu odmeny poslanca sú prezenčné listiny, vyhodnocovanie ktorých 

vykonáva zástupca starostu obce. Poslancovi patrí odmena iba ak sa zúčastnil na minimálne 

polovici bodov schváleného programu rokovania OZ. 

 

                                                       Ods. 6 

                                            Členovia Obecnej rady 

Členovi Obecnej rady patrí za účasť na zasadnutí rady odmena vo výške 0,00 násobku 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok.  

Odmena členovi Obecnej rady sa vypláca spravidla raz za rok.    

            

                                                              Ods. 7 

Odmeňovanie predsedov komisií 

1. Predsedovi  komisie zriadenej OZ za každé zasadnutie patrí odmena vo výške 0,00 násobku 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok za podmienok: 

a) Komisia sa stretne min. 1x za štvrťrok a na stretnutí sa bude riešiť  konkrétna úloha uložená 

OZ alebo starostom obce, alebo vykonanie kontroly v teréne, prerokovanie priestupkov, 

žiadostí, vypracovanie, posúdenie alebo schválenie odporúčania, resp. prípravy iniciatívneho 

návrhu na predloženie na  OZ. 

2. Odmena sa vypláca ročne. 
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Ods. 8 

       Odmeňovanie členov komisií 

1. Členom komisií patrí za ich činnosť  finančná odmena. Výška ročnej odmeny pre všetky 

komisie sa určuje ako 0,00 násobku z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za 

predchádzajúci kalendárny rok.  

 Odmena sa vypláca ročne. 

 2. Ak sa člen nezapája do činnosti komisie, odmena mu neprináleží. Ak by člen komisie, 

ktorý je zamestnancom obecného úradu vykonával  činnosť  komisie počas svojej pracovnej 

doby, odmena mu za túto dobu nepatrí. 

3. Členom komisie pre občianske záležitosti za obrad uvítania detí do života, uzavretia 

manželstva, prijatie jubilantov v obradnej sieni, spoločenské slávnosti – udelenie  čestného 

občianstva obce, prijatie významných návštev, osobností, slávnosť ku Dňu matiek, slávnosti 

obce, atď. prináleží: 

‐ za prípravu reči paušálna odmena 5   € 

‐ sobášiacemu paušálna odmena 5  € 

‐ rečníkovi paušálna odmena 5  € 

‐ recitátorovi paušálna odmena 5 € 

‐ spevákovi paušálna odmena 5 € 

‐ hudobníkovi paušálna odmena 5 € 

4. Členom komisie  za obrad rozlúčky so zosnulým prináleží: 

‐ za prípravu reči paušálna odmena 5 € 

‐ rečníkovi paušálna odmena 5 € 

‐ recitátorovi paušálna odmena 5 € 

5. Za kreslenie a písanie do pamätnej knihy prináleží: 

‐ výtvarníkovi paušálna odmena 5 € za jeden zápis 

6. Predseda komisie pre OZ je zodpovedný za vypracovanie podkladov pre výplatu odmien 

pre účinkujúcich na obradoch a slávnostiach.  

 Odmeny sa vyplácajú polročne. 
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           Ods. 9 

                                              Členovia komisií - neposlanci 

Členom zriadených komisií – neposlanci patrí odmena za prácu v komisii vo výške 0,004 

násobku priemernej mesačnej  mzdy zamestnanca hospodárstva. Odmena sa vypláca spravidla 

raz za rok. 

 

Ods. 10 

Záverečné ustanovenia 

Tieto Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce schválilo Obecné 

zastupiteľstvo v Košickej Polianke na svojom zasadnutí dňa 24.03. 2011 uznesením č. 9 /2011 

a nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

Novela Zásad odmeňovania poslancov a volených orgánov obce bola schválená Obecným 

zastupiteľstvom v Košickej Polianke na svojom zasadnutí 31.03.2014 uznesením č.B4/2014 

a nadobúda účinnosť 01.04.2014 

 

 

                                                                                                     Smrčo František 

Starosta obce v Košickej Polianke 

 

 

 

 

 

 


