Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií
Obecného zastupiteľstva obce Žemberovce

Obecné zastupiteľstvo obce Žemberovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje
tieto zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva
v Žemberovciach (ďalej len „Zásady“)
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov a členov komisií
Obecného zastupiteľstva v Žemberovciach pri zohľadnení vecnej a časovej náročnosti
výkonu ich funkcie.
2. Odmeny poslancov a členov komisií budú diferencované v závislosti od úloh, aké
plnia, koľko času venujú svojej funkcii a ako napomáhajú samospráve obce.
3. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia
pracovného alebo obdobného pomeru.
4. Tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva
dlhodobo plne uvoľnených zo zamestnania na výkon funkcie poslanca, ktorým patrí
v súlade s osobitným predpisom namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní
primeraný plat od obce.
Článok 2
Rozsah pôsobnosti
Tieto zásady upravujú odmeňovanie:
a) zástupcovi starostu
b) poslancom obecného zastupiteľstva
c) poslancom - predsedom a členom stálych komisií obecného zastupiteľstva
d) občanom (neposlancom) - členom stálych komisií
e) poslancom obecného zastupiteľstva poverených vykonávaním sobášnych obradov
Článok 3
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Odmena za výkon funkcie zástupcu starostu sa stanoví:
a) v závislosti na rozsahu zastupovania, ktoré určí starosta v písomnom poverení a v
závislosti na úlohách, ktoré zástupca starostu skutočne vykonáva,
b) podľa skutočného výkonu zastupovania v posudzovanom období a podľa jeho
časovej náročnosti a dosiahnutých výsledkov

2. V súlade so zákonným oprávnením starostu rozhodovať o osobe svojho zástupcu a
hodnotiť výkon funkcie zástupcu až na právo kedykoľvek ho odvolať z funkcie – o
konkrétnej výške odmeny za výkon funkcie zástupcu starostu za určité obdobie
rozhoduje starosta podľa pravidiel v predchádzajúcom odseku.
3. Podkladom pre vyplatenie odmeny zástupcovi starostu je starostom potvrdený výkaz
práce zástupcu starostu.
4. Okrem toho zástupca starostu má nárok na odmenu podľa článkov 4, 5 a 6 týchto
zásad.
Článok 4
Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon poslaneckej práce odmena.
2. Za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo
výške 20, - €
3. Za každú účasť na pracovnej porade pred riadnym zasadnutím obecného
zastupiteľstva, ktorú zvoláva starosta obce, patrí poslancovi odmena vo výške 10, - €
4. V prípade neprítomnosti poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva alebo na
pracovnej porade sa poslancovi odmena nevypláca. Ospravedlnenie svojej neúčasti
oznámi poslanec starostovi obce osobne, telefonicky alebo emailom minimálne 2 dni
vopred.
5. V prípade, že účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva a pracovných poradách je
kratšia ako polovica času trvania tohto rokovania a porady, kráti sa uvedená odmena
poslanca na polovicu priznanej odmeny v ods. 2 a ods. 3 tohto článku. Účasť na
zasadnutiach a pracovných poradách musí byť jednoznačne vyznačená v prezenčných
listinách.
6. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v kalendárnom roku v prípade
splnenia mimoriadnej úlohy alebo za výnimočnú aktivitu v práci poslanca ktorá
znamenala významný prínos pre obec alebo jej obyvateľov, alebo za aktívne
podieľanie sa na organizovaní kultúrnych, spoločenských a iných podujatí
organizovaných obcou. Predpokladom udelenia takejto odmeny je priaznivá
hospodárska situácia v obci. Odmena sa udeľuje spravidla pri vyhodnotení činnosti za
kalendárny rok alebo pri vyhodnotení výsledkov dlho dobejšieho projektu alebo
zorganizovaného podujatia. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo
skupina minimálne troch poslancov obecného zastupiteľstva. O poskytnutí tejto
odmeny a jej výške rozhoduje starosta.
7. Odmena nepatrí poslancom, ktorí sa písomne vzdali odmeny alebo písomne vyhlásili
do zápisnice na zasadaní obecného zastupiteľstva, že svoj mandát budú vykonávať bez
odmeny

Článok 5
Odmena predsedu a členov komisií
1. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie schválenej obecným zastupiteľstvom, patrí za
každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie a za zvolávanie, organizovanie práce,
riadenie komisie a ďalšie činnosti vyplývajúce z tejto funkcie odmena vo výške 10,- €.
2. Odmena podľa ods. 1 tohto článku patrí aj poslancovi členovi komisie, ktorý bude
poverený zastupovať predsedu komisie v čase neprítomnosti predsedu komisie.
3. Poslancovi, ktorý je členom komisie obecného zastupiteľstva, patrí za každú účasť na
zasadnutí predmetnej komisie odmena vo výške 10,- €.
4. Členovi komisie, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva a jeho členstvo v
komisií bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva, patrí za účasť na zasadnutí
komisie odmena vo výške 10,- €.
5. Za neúčasť na zasadnutí komisie sa predsedovi a členom komisie odmena nepriznáva.
6. Odmena členovi komisie sa nepriznáva v prípade ak sa člen komisie aktívne
nezúčastňuje alebo nespolupracuje na dohodnutých úlohách, projektoch komisie alebo
komisiou organizovaných kultúrnych, športových a iných podujatiach. Činnosť,
aktivitu a prínos členov komisie k stanoveným úlohám eviduje predseda komisie.
7. Za účasť na časti zasadnutia člena komisie ak účasť je kratšia ako polovica času
trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena členovi komisie na polovicu
priznanej odmeny v ods. 3 a ods. 4 tohto článku. Účasť na zasadnutiach musí byť
jednoznačne vyznačená v prezenčných listinách predsedom komisie alebo členom
komisie, ktorého určí na začiatku rokovania predseda komisie
8. Členovi komisie, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva možno poskytnúť aj
mimoriadnu odmenu v kalendárnom roku v prípade splnenia mimoriadnej úlohy alebo
za výnimočnú aktivitu v rámci plnenia úloh komisie, ktorá znamenala významný
prínos pre obec alebo jej obyvateľov alebo za aktívne podieľanie sa na organizovaní
kultúrnych, spoločenských a iných podujatí organizovaných obcou. Predpokladom
udelenia takejto odmeny je priaznivá hospodárska situácia v obci. Odmena sa udeľuje
spravidla pri vyhodnotení činnosti za kalendárny rok alebo pri vyhodnotení výsledkov
dlhodobých, respektíve konkrétnych úloh komisií. Návrh na túto odmenu predkladá
starosta obce alebo skupina minimálne troch poslancov obecného zastupiteľstva alebo
predseda komisie. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje starosta.
9. Maximálny počet zaplatených zasadnutí stálej komisie je 10-krát za kalendárny rok.

Článok 6
Odmena poslancovi poverenému vykonávaním sobášnych obradov
Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý je poverený alebo oprávnený vykonávať
sobášne obrady a iné slávnosti patrí odmena za každý jeden vykonaný obrad a to vo
výške 15,-€ za vykonaný obrad.
Článok 7
Spoločné ustanovenia
1. Sumy vyššie uvedených odmien sú uvedené v hrubom príjme (brutto) pred zdanením
a odpočítaním zákonných odvodov do poistných fondov podľa príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisov.
2. Odmeny poslancov za účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, na pracovných
poradách pred riadnym obecným zastupiteľstvom a za vykonanie sobášnych obradov
sa vyplácajú súhrnne za predchádzajúce obdobie a to dva krát ročne, v mesiaci júl za
obdobie od mesiaca január po mesiac jún a v mesiaci január sa obdobie od mesiaca júl
až mesiaca december.
3. Odmeny predsedom riadnych komisií a členom komisií, sa vyplácajú dva krát ročne,
rovnako ako je uvedené v bode č. 2.
4. Podkladom pre zúčtovanie a vyplatenie odmien v plnej výške sú:
a) prezenčná listina s podpisom poslanca alebo člena komisie, zo zasadnutí
obecného zastupiteľstva, pracovných porád pred riadnym obecným
zastupiteľstvom a zo zasadnutí jednotlivých komisií.
b) aktívna účasť a spolupráca člena komisie na dohodnutých úlohách, projektoch
komisie a komisiou organizovaných kultúrnych, športových a iných
podujatiach.
5. Materiáli pre zúčtovanie a vyplatenie odmien, ktorými sú prezenčné listiny s podpismi
prítomných, zápisnice zo zasadnutí komisií, hodnotenie činnosti jednotlivých členov
komisie a iné dokumenty preukazujúce činnosť komisie predkladajú predsedovia
komisii starostovi.
6. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet v banke alebo v mimoriadnych prípadoch
v hotovosti z pokladne obecného úradu.
7. Poslancovi alebo členovi komisie patrí tiež náhrada skutočných výdavkov, ktoré
vznikli v súvislosti s výkonom funkcie poslanca alebo člena komisie, podľa
osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere. Výdavky
musia byť oprávnené a riadne schválené.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva, jeho zmeny
a doplnky schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Žemberovce nadpolovičnou väčšinou
prítomných poslancov obecného zastupiteľstva formou dodatku alebo prijatím nových
zásad.
2. Tieto zásady boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Žemberovciach uznesením č.
26/2019 zo dňa 07. 01. 2019 a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia obecným
zastupiteľstvom. Dňom účinnosti týchto Zásad sa rušia Zásady odmeňovania volených
funkcionárov Obce Žemberovce zo dňa 22. 08. 2013
V Žemberovciach dňa 07. 01. 2019
PhDr. Slavomír Bárczy, MBA
starosta obce

