Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva a členov komisií
obce Nimnica
Schválené na OZ dňa 13.3.2019, uznesením č. 9/2019
Účinnosť nadobúda dňa : 1.4.2019

Starosta obce Ladislav Ďureček
Podpis a pečiatka :

Obecné zastupiteľstvo v Nimnici podľa § 11 ods. 4/ písm. k/ Zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tieto

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov
komisií obce Nimnica
§1
Všeobecné ustanovenia
(1) Účelom týchto Zásad je určiť, v súlade so zákonom Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, pravidlá odmeňovania poslancov OZ, predsedov a členov komisie OZ
(poslanec, neposlanec), zapisovateľa OZ
(2) Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia pracovného alebo
obdobného pomeru.
(3) Obec poskytuje tieto odmeny vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa týchto
zásad odmeňovania poslancov
(4)Ustanovenia týchto zásad sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo
zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, a ktorému patri od obce namiesto odmeny plat podľa
osobitného predpisu.
§2
Rozsah pôsobnosti
(1) Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Nimnici upravujú odmeňovanie:
a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) poslanca — predsedu a člena komisie OZ,
c) neposlanca — člena komisie OZ.
d) zapisovateľ na zasadnutiach OZ
(2) Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce, ktoré je upravené v
zákone č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov a primátorov miest v
znení zmien a doplnkov.
(3) Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na kontrolóra obce. Platové pomery o odmeňovaní
kontrolóra obce sú upravené osobitným právnym predpisom §18, písm. c), ods. 1 až 6 v znení zákona
č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§3
Odmeňovanie poslancov
(1) Poslancom sa poskytujú odmeny, ktoré predstavujú hrubý prijem, nasledovne:
a) za každú účasť na rokovaní OZ
b) za účasť na komisii OZ

30,00 Eur za jedno zasadnutie
10,00 Eur za komisiu

Poslancovi za neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva odmena nepatrí.
V prípade, že je z dôvodu nedostatočného počtu poslancov obecné zastupiteľstvo neuznášania
schopné, patrí prítomnému poslancovi odmena len vo výške 20 % z odmeny podľa odseku 1 písm. a).
V prípade, že účasť poslanca na rokovaniach je kratšia ako polovica času trvania tohto rokovania,
patrí prítomnému poslancovi odmena len vo výške 50 % z odmeny podľa odseku 1 písm. a)
(2) Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom sú prezenčne listiny zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
(3) Odmena sa vypláca štyri krát ročne vo výplatných termínoch zamestnancov obecného úradu, za
mesiace marec, jún, september, december, a to prevodom na účet.
(4) Poslanec obecného zastupiteľstva je oprávnený vzdať sa odmeny. Vzdanie sa odmeny je potrebne
uskutočniť písomné s vlastnoručným podpisom, uvedením dátumu a s doručením na OcU. Poslanec
stráca nárok na odmenu za výkon funkcie poslanca dňom doručenia vzdania sa tohto nároku.
(5) Poslancovi patrí okrem odmeny aj náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom
funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom
pomere, t. j. podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
(6) Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje a odmena sa spočítava
spolu za: odmena poslanca za účasť na rokovaní OZ a odmena za účasť na komisii OZ
(8) Maximálna výška odmeny - na základe zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov, podľa § 25 ods. 8, poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na
úlohy a časovú náročnosť‘ výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v
kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platnej skupiny.

§4
Odmeňovanie členov komisií
(1) Členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec, patrí odmena za účasť na
zasadnutí orgánov obecného zastupiteľstva, avšak len v prípade splnenia podmienky účasti na
celom zasadnutí vrátane hlasovania takto:
výška odmeny 10 € za každú účasť na zasadnutí komisie
Členom kultúrnej komisie patrí rovnaká odmena aj za účasť na kultúrnych podujatiach
organizovaných obcou.
(2) Poslancovi a neposlancovi za neúčasť na zasadnutí komisie (resp. členom kultúrnej komisie na
kultúrnych podujatiach) odmena nepatrí.
(3) V prípade, že účasť poslanca - neposlanca na rokovaní je kratšia ako polovica času trvania tohto
rokovania, patrí prítomnému poslancovi odmena len vo výške 50 % z odmeny.
(4) Podkladmi pre poskytnutie odmien predsedom a členom komisií sú prezenčné listiny zo zasadnutia
komisie.

(5) Odmena sa vypláca štyri krát ročne vo výplatných termínoch zamestnancov obecného úradu, za
mesiace marec, jún, september, december, a to prevodom na účet.
(6) Člen komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom, je oprávnený vzdať sa odmeny.
Vzdanie sa odmeny je potrebné uskutočniť písomne s vlastnoručným podpisom uvedením dátumu a s
doručením na OcÚ. Nárok na odmenu za výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva stráca
dňom doručenia vzdania sa tohto nároku.
(7) Maximálny počet zaplatených stretnutí je dvanásť krát za kalendárny rok.
(8) Maximálna výška odmeny - na základe zákona o obecnom zriadení Č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov, podľa §15 ods. 4 členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť
odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny.

§5
Zástupca starostu obce
(1) Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo plne uvoľnený zo
zamestnania patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu odmena vo výške 340,-Eur za štvrťrok.
(2) Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu sa popri tejto odmene vyplácajú aj odmeny
v zmysle §3 týchto zásad.
(3) Odmena za vykonávanie úloh zástupcu starostu sa vypláca štyri krát ročne vo výplatných
termínoch zamestnancov obecného úradu, za mesiace marec, jún, september, december, a to prevodom
na účet.
(4) Súčet všetkých odmien poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu zástupcu
starostu, nesmie v kalendárnom roku presiahnuť sumu jedného mesačného platu starostu obce
Nimnica v danom roku bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
(5) O výške odmeny zástupcu starostu v prípade zastupovania starostu v čase čerpania dovolenky, dlhodobej
služobnej cesty, dlhodobej práceneschopnosti rozhoduje obecné zastupiteľstvo, a to za skutočný výkon funkcie
zástupcu starostu alikvotne za príslušný počet dní zastupovania .

§6
Odmena za prácu zapisovateľa
(1) Za prácu zapisovateľa na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutí komisií mimo pracovnú
dobu prislúcha i pracovníkom obecného úradu odmena vo výške 30,00 €. V prípade žiadosti
zapisovateľa môže zapisovateľ čerpať náhradné voľno za dobu trvania OZ.
(2) Účasť na zasadnutiach musí byť jednoznačne vyznačená v prezenčných listinách.

§7
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
(1) Tieto Zásady odmeňovania poslancov obce Nimnica sú podmienené hospodárením obce. Odmeny podľa
týchto Zásad odmeňovania sa poskytnú od 1. 4.2019.
(2) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nimnica boli schválené uznesením
obecného zastupiteľstva obce č.9/2019 dňa 13.3.2019
(3) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 1.4.2019. Týmto dňom sa zrušujú Zásady odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva obce Nimnica zo dňa 29.3.2011, a to vrátane všetkých dodatkov a
doplnení.
(4) Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je možné vykonať iba
na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Nimnica.
V Nimnici, 26.2.2019
Ladislav Ďureček
Starosta obce

