
Zásady odmeňovania 

poslancov Obecného zastupiteľstva volených orgánov 

obce Hertník 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Hertníku na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) a v súlade s  

§ 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vydáva tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a volených orgánov 

obce Hertník. 

 

I.  

Úvodné ustanovenia 

 
1. Zásady upravujú odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva a volených orgánov     

obce Hertník. 

 

2. Odmeny poslancov sa budú diferencovať v závislosti od úloh, aké poslanec plní, koľko 

času venuje svojej funkcií a ako napomáha samospráve obce. 

 

 

II. 

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, podľa ods. 1§ 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 až na dvojnásobok. 

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

funkcie až do výšky 50% súčtu platov zo obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje, 

a mimoriadne odmeny 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. O poskytnutí odmien a ich výške rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo. 

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

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

a) päťnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonáva funkciu štyri roky. 

b) štvornásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonáva funkciu tri roky. 

c) trojnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dva roky. 

d) dvojnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonáva funkciu jeden rok. 

e) priemerný mesačný plat, ak vykonáva funkciu viac ako šesť mesiacov. 

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

právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon odňatia slobody nebol podmienečne 

odložený, vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo 

o odvolaní starostu, odstupné mu nepatrí. 

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

6. Nárok na plat starostu zaniká dňom jeho mandátu. 

 



 

III. 

Odmeňovanie hlavného kontrolóra obce 

 
Plat hlavného kontrolóra schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Hertník v súlade s § 11, ods. 

4, písm. j, zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Hlavný kontrolór je pracovníkom 

obce a je odmeňovaný mesačne. Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá 

smerom hore. 

 

IV. 

Odmeňovanie poslancov 

 
1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Hertník upravujú 

odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva v súlade so zákonom o SNR č. 369/1990 Zb. 

O obecnom zriadení. 

2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia pracovného 

alebo obdobného pomeru. 

3. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena: 

    a) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva  20,- €/ jedno zasadnutie 

    b) za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva  10,- €/ jedno zasadnutie 

4. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo plne 

uvoľnený zo zamestnania patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu ročná odmena vo výške 

 50 % z mesačného platu starostu obce.  
5. Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho 

orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice z jeho zasadnutia. 

6. Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z týchto prezenčných listín, ako aj iných 

podkladov dokumentujúcich konkrétnu činnosť poslanca v súvislosti s plnením jeho funkcie. 

7. Za mimoriadnu angažovanosť poslanca a aktívnu pomoc pri získavaní grantov a iných 

finančných prostriedkov z cudzích zdrojov do rozpočtu obce môže obecné zastupiteľstvo na 

návrh starostu obce schváliť takémuto poslancovi mimoriadnu odmenu, o výške ktorej 

rozhodne priamo pri prerokovaní návrhu. 

8. Odmeny poslancov sú vyplácané prostredníctvom obecného úradu obce Hertník raz ročne. 

 

 

V. 

Odmeňovanie predsedov komisií a členov komisií 

 
1. Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo odborné komisie, schválilo jej členov a aktívne pracujú 

na základe štatútu príslušnej komisie, navrhujú riešenie problémov obyvateľov obce, svojimi 

riešeniami participujú na rozvoj obce, patrí členom komisie odmena schválená uznesením 

obecného zastupiteľstva na kalendárny rok. 

 

2. Podkladom k úhrade odmeny je listina zo zasadnutia odbornej komisie, zápisnica 

z rokovania komisie obecného zastupiteľstva.  

 

3. Odmena za aktívnu  účasť v odborných komisiách obecného zastupiteľstva patrí 

diferencovane predsedovi komisie ( poslanec obecného zastupiteľstva ) a ostatným členom 

odbornej komisie ( poslancom aj obyvateľom Hertníka ) podľa schváleného uznesenia 

obecného zastupiteľstva na príslušné obdobie. 

 



4. Predsedovia pracovných komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve miestnej 

samosprávy obce Hertník sú odmeňovaní ročne podľa počtu zasadnutí pracovných komisií 

a to vo výške 10,- € za jedno zasadnutie. Členovia pracovných komisií sú  odmeňovaní ročne 

vo výške 5,- € za jedno zasadnutie komisie. Podkladom pre vyplatenie odmeny pre predsedov 

a členov pracovných komisií sú prezenčné listiny z ich zasadnutí. 

 

5. 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. 

 

 

VI. 

Spoločné ustanovenia 

 
Súhrn odmien sa vypláca ročne do 31. 12. bežného roku, pričom je hodnotené obdobie: od 01. 

12. prechádzajúceho roku do 30. 11. bežného roku. 

 

 

 

VII.. 

Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia 

 
1. Zásady boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 34/2010 dňa 3. augusta 2010 

a týmto dňom nadobúdajú aj účinnosť. 

 

2. Odmeňovanie poslancov od účinnosti novely zákona o obecnom zriadení ( 1. apríla 2010) 

do účinnosti týchto Zásad sa pokladá za odmeňovanie podľa tohto predpisu. 

 

3. Akékoľvek zmeny ustanovení a doplnky tohto predpisu podliehajú schváleniu Obecným 

zastupiteľstvom v Hertníku. 

 

4. Zrušuje sa uznesenie obecného zastupiteľstva č. 28/2009 zo dňa 5. novembra 2009. 

 

 

 

 

 

V Hertníku dňa 3. augusta 2010                                 

 

 

 

                                                                                                      ____________________  

                                                                                                              Starosta obce 
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