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Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 5, 6,
8 a 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov schvaľuje tieto:

Zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov
Obce Pavlovce nad Uhom
§1
Všeobecné ustanovenia
1) Účelom týchto zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov obce je určiť pravidlá odmeňovania
pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.
2) Poslancovi a členovi komisií poskytne obec odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a doplnení niektorých zákonov .

§2
Rozsah platnosti
1) Tieto zásady odmeňovania sa vzťahujú na odmeňovanie poslancov, členov obecnej rady, predsedov a
členov komisií obecného zastupiteľstva z radov poslancov a členov komisií z radov neposlancov s
výnimkou zamestnancov obce zvolených do týchto komisií.
2) Ustanovenia týchto zásad sa vzťahujú i na odmeňovanie neuvoľneného poslanca - zástupcu starostu
obce.
3) Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo, starosta obce. Pre účely týchto zásad sú orgánmi obce aj
dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, obecná rada a komisie ustanovené obecným
zastupiteľstvom (§ 10 zákona SNR 369/90 Zb. v platnom znení).
4) Odmeňovanie starostu obce upravuje zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov
obci a primátorov miest v platnom znení a jeho platové náležitosti mu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
5) Odmeňovanie zástupcu starostu, ak je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie je v súlade s § 25 ods. 8
zákona SNR č.369/1990 Zb. v platnom znení. Od obce mu patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny
podľa tohto poriadku primeraný plat. Jeho výšku schvaľuje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu
obce. Zástupcovi starostu prináleží dovolenka na zotavenie počas výkonu funkcie vrátane náhrady za
dovolenku ako zamestnancom obce podľa zákonníka práce a platnej kolektívnej zmluvy. Ostatné
náhrady a peňažné plnenia mu patria primerane podľa pracovno – právnych predpisov.
6) Odmeňovanie poslancov a členov orgánov obecného zastupiteľstva upravuje § 25 ods. 9 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
7) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru, za jej
výkon však obec môže poskytnúť odmenu.
8) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z
pracovného alebo obdobného pomeru. To platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami.

§3
Odmeny
1) Za výkon funkcie poslanca a člena orgánov obce poskytuje obec odmenu z priemernej mesačnej
mzdy v národnom hospodárstve SR vyčíslenej štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok takto:
a) Poslancovi obecného zastupiteľstva:
- za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva vo výške 4 %,
- za konkrétnu činnosť v prospech obce (aktivita) vo výške do 3%,
- za účasť na rokovaní obecnej rady alebo komisie obecného zastupiteľstva vo výške 3 %,
- za konkrétnu činnosť v prospech obce (aktivita) vo výške do 2 %.
Predsedovi komisie sa odmena navyšuje o 10 % za výkon tejto funkcie v komisii.
b) Zástupcovi starostu obce:
- za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva vo výške 5 %,
- za konkrétnu činnosť v prospech obce (aktivita) vo výške do 4 %,
- za účasť na rokovaní obecnej rady alebo komisie OcZ vo výške 3 %,
- za konkrétnu činnosť v prospech obce v komisii (aktivita) vo výške do 2 %.
c) Členovi komisii neposlancovi:
- za účasť na rokovaní komisie obecného zastupiteľstva vo výške 3 %,
- za konkrétnu činnosť v prospech obce v komisii (aktivita) vo výške do 2 %,
- za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva vo výške 1 %.
d) Sobášiacemu prislúcha odmena vo výške 5,- EUR za jeden sobáš, v prípade každého ďalšieho v
ten istý deň 3,- EUR.
2) Odmeny sa vyplácajú súhrne 2 x ročne bezhotovostne na osobný účet poslanca a člena orgánov,
výnimočne aj cez pokladňu OcÚ. Vyhodnotenie sa uskutočňuje vždy k 30.06. a 31.12. kalendárneho
roka.
3) Pri neúčasti poslanca a člena komisii na zasadnutiach orgánov obce sa odmena neposkytuje.
4) Pri slávnostných a ustanovujúcich zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa odmena nepriznáva.

§4

1) Podkladom pre vyplatenie odmeny je menný zoznam platne zvolených poslancov a členov orgánov s
uvedením výslednej sumy v EUR, ktorá je súčinom percent uvedených v § 3 a priemernej mesačnej
mzdy v národnom hospodárstve SR zaokrúhlenej na 50 centov nahor. Podklady pripravuje a za ich
správnosť zodpovedajú zapisovatelia obecného zastupiteľstva, obecnej rady, komisií obecného
zastupiteľstva a predkladajú ich na prerokovanie starostovi obce a predsedom komisii.
2) Odmena sa vypláca po zdanení a vykonaní zákonom stanovených zrážok.
3) Na odmeňovanie poslancov sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona NR SR č. 595/2003 Z.z. o
dani z príjmov v platnom znení, ďalej zákona NR SR č. 461/2002 Z.z. o sociálnom poistení v platnom
znení a zákona NR SR č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v platnom znení.
4) Valorizácia odmien sa uskutoční vždy v I. štvrťroku po zverejnení údajov Štatistickým úradom SR s
účinnosťou od 1.1. daného roka.
5) Poslancom je možné 1 x ročne poskytnúť mimoriadnu odmenu v prípade splnenia mimoriadnej
úlohy, avšak len do výšky plánovaných rozpočtových prostriedkov na návrh starostu obce alebo
poslanca obecného zastupiteľstva.

§5
Záverečné ustanovenia

1) Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Zásad stráca platnosť „Odmeňovanie poslancov a neposlancov,
členov komisií, schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 7/2007 a č. 8/2007 zo dňa 23.2.2007, č.
19/2007 zo dňa 19.6.2007 a č. 46/2007 zo dňa 15.12.2007.
2) Na týchto Zásadach sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom dňa 27.08.2010.
3) Tieto Zásady odmeňovania nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2011.

Ing. Jozef Kočan, v.r.
starosta obce

