
Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto: 

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného 

zastupiteľstva obce Zlatá Baňa 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Tieto zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Zlatá 

Baňa upravujú odmeňovanie: 

a)  Zástupcu starostu obce 

b)  Poslancov obecného zastupiteľstva 

c)  Členov komisií obecného zastupiteľstva 

Čl. 2 

Poslanecká odmena 

1. Poslancovi Obecného zastupiteľstva (OZ) Obce Zlatá Baňa patrí za účasť na celom 

zasadnutí OZ odmena v sume 3% priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve v 

danom roku (pHMvNH) za jedno zasadnutie. 

2.  Poslanec má nárok na odmenu podľa čl. 2 ods. 1 ak sa zúčastní rokovania OZ minimálne v 

rozsahu 75 % času doby trvania rokovania. 

3.  Podkladom na výplatu odmeny je prezenčná listina s podpisom poslanca na príslušnom 

zasadnutí. Za účasť na časti zasadnutia sa odmena kráti v závislosti na dĺžke doby účasti v 

pomere k celkovej dobe zasadania - zapisovateľ eviduje účasť. 

4.  Poslancovi OZ s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, zohľadňujúc ich prácu, 

odbornosť, zodpovednosť, produktívnosť a aktivitu, napr. na prípravu materiálov na 

rokovanie OZ môže byť 1 - krát v roku na návrh starostu vyplatená mimoriadna odmena. 

a) Poslancovi možno poskytnúť odmenu nad rámec čl. 2, najmä vzhľadom na úlohy a 

časovú náročnosť výkonu funkcie. O výške odmeny rozhoduje Obecné zastupiteľstvo 

uznesením. 

b) Výška poslaneckej odmeny nesmie však v takom prípade prekročiť výšku jedného 

mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej skupiny stanovenej osobitným 

predpisom. /zákon NRSR č.253 o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest / 

5.  V prípade, ak zamestnávateľ poslanca z dôvodu jeho účasti na rokovaní OZ požiada Obec 

Zlatá Baňa o náhradu za vyplatenú mzdu alebo inej odmeny za prácu, alebo ak poslanec, 

ktorý nie je v pracovnom pomere požiada obec o úhradu ušlého zárobku, odmena mu 

bude krátená o výšku vyplatenej náhrady. 



6.  Zástupcovi starostu obce, ktorý nie je dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania na výkon 

funkcie, patrí odmena vo výške maximálne jedného mesačného platu starostu bez 

zvýšenia.  

Zástupcovi starostu nepatrí odmena poslanca OZ v zmysle čl.2 ods. 1 týchto zásad. Zástupcovi 

starostu, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania n a výkon funkcie zástupcu starostu 

obce, patrí mesačný plat vo výške 50% aktuálneho platu starostu obce, vypočítaného podľa §3 

ods.1 a §4 ods.2 zákona 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest, v znení neskorších predpisov. 

Zástupcovi starostu, ktorý vykonáva funkciu v zmysle §13b ods.4 zákona Č369/1990 Z.z. v 

platnom znení, nepatrí odmena v zmysle článku 2 ods.6 prvá, druhá a tretia veta. 

Čl. 3 

Odmena členom komisií OZ 

1.  Členovi komisie patrí odmena za účasť na rokovaní komisie OZ v hodnote 1,5 % pHMvNH za 

jedno zasadnutie. 

2.  Poslancovi a členovi za neúčasť na zasadnutí komisie OZ odmena nepatrí. 

3.  Za účasť na časti zasadnutia sa odmena kráti v závislosti na dĺžke doby účasti v pomere k 

celkovej dobe zasadnutia - zapisovateľ eviduje účasť. Člen komisie OZ má nárok na odmenu 

podľa čl. 3 ods. 1 ak sa zúčastní rokovania OZ minimálne v rozsahu 75 % času doby trvania 

rokovania. 

4.  Členovi komisie obecného zastupiteľstva podľa tohto článku možno priznať okrem odmeny 

podľa ods.1 a 3 tohto článku aj mimoriadnu odmenu v prípade splnenia osobitne významnej 

činnosti pri výkone jeho funkcie, alebo za kvalitné plnenie úloh počas uplynulého 

kalendárneho polroka. Mimoriadnu odmenu schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením. 

5.  Odmena nepatrí členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý preukázateľne písomne 

alebo ústne do zápisnice vyhlási, že svoju funkciu bude vykonávať bez odmeny, a to až do času, 

kým rovnakým spôsobom nevyhlási opak. 

Čl. 4 

Termín vyplácania odmien 

 

1.  Odmeny poslancov podľa týchto Zásad budú vyplácané 1 - krát ročne v mesiaci december 

príslušného kalendárneho roka. 

2.  Odmeny členov komisií podľa týchto Zásad budú vyplácané 1 - krát ročne  v mesiaci december 

príslušného kalendárneho roka. 

3.  Odmena vyplácaná poslancom za prácu v jednotlivých orgánoch obce sa sčítava. 

4. Odmena zástupcu starostu v zmysle článku 2 odsek 6 týchto zásad bude vyplácaná mesačne, 

vždy vo výške 1/12 mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej skupiny stanovenej 



osobitným predpisom. /zákon NRSR č.253 o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest / 

 

Čl. 5 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Zlatá Baňa. 
2.  Odmeny podliehajú zdaňovaniu podľa platných predpisov. 

3.  Tieto Zásady odmeňovanie poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce 

Zlatá Baňa schválilo Obecné zastupiteľstvo v Zlatej Bani na svojom zasadnutí dňa 23.7.2018 

uznesením č. 229/2018. 

4.  Nadobudnutím účinnosti týchto zásad sa rušia zásady odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva obce Zlatá Baňa schválené dňa 30.11.2016 uznesením č.126/2016 

V Zlatej Bani, dňa 23.7.2018 

Maroš Železník 

Starosta obce 


