Zásady odmeňovanie poslancov obecného
zastupiteľstva
a ďaľších volených orgánov obce Honce
Obecné zastupiteľstvo v Honciach podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) sa
uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Honciach :
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Tento vnútorný predpis upravuje odmeňovanie:
a) starostu obce,
b) hlavného kontrolóra
c) poslancov obecného zastupiteľstva v Honciach (ďalej len poslanci), predsedov a členov
komisií obecného zastupiteľstva (ďalej len predsedovia a členovia komisií).
2. Zásady odmeňovania poslancov a ďalších volených orgánov obce Honce sú spracované v súlade
so zákonom č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a ďalších súvisiacich
právnych predpisov.
Článok 2
Plat a odmena starostu obce
1. Plat starostu obce je určený v súlade s platnými právnymi normami. Starostovi obce patrí plat,
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a
násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení zmien a doplnkov. Podľa § 4 citovaného zákona sa
starosta obce zaraďuje do 1. platovej skupiny s 1,49 násobkom, ktorá je určená pre obce s počtom
obyvateľov do 500.
2. S prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie možno starostovi obce poskytovať
odmeny až do 50% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.
3. Starostovi možno poskytnúť 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 rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
4.Podľa ust. § 5, odst. 2 zákona č 253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov po zániku mandátu
starostu, z dôvodu skončenia funkčného obdobia, patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce, ktoré
závisí od času výkonu funkcie.
5.Nárok na odstupné podľa odseku 4 nevznikne, ako bol starosta opäť zvolený do funkcie
6.
Ak mandát starostu zanikne smrťou, nárok na odstupné podľa odst. 4 a jeho ďaľšie peňažné
nároky postupne prechádzajú na manžela/ku, deti a rodičov, ak sním žili v čase smrti v domácnosti.
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Plat a odmena hlavného kontrolóra
1. Plat hlavného kontrolóra je určený v súlade s platnými právnymi normami.
Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny roka a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach do
500 obyvateľov 1,15.
2. Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa určí
podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky pracovného času.
3. Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá hore.
4. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačne odmenu až do výšky 30%
z mesačného platu hlavného kontrolóra určeného podľa odseku 1

Článok 4
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom
zriadení, sa poskytuje mesačná odmena vo výške 40,96 EUR (hrubá mzda). Okrem toho zástupca
starostu ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa článku 5.
2. Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti
výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá
starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím
uznesenia.
Článok 5
Odmeny poslancov OZ, predsedov komisií a členov komisií
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva sa poskytuje odmena vo výške 12,28 EUR (hrubá mzda) za
každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva
2. Predsedovi komisie a členom komisie sa poskytuje odmena vo výške 12,28 EUR (hrubá mzda)
za každú účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva
3. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto
funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta
obce alebo niektorí z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné
zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
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Spoločné ustanovenia
1. Všetky odmeny v zmysle sa vyplácajú súhrne raz ročne a odmena zástupcovi starostu sa vypláca
raz za obdobie šiestich mesiacov v najbližšom nasledujúcom výplatnom termíne určenom pre
zamestnancov obce ( obecného úradu). Odmeny sa vyplácajú v hotovosti v pokladni obecného
úradu.
2. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto
zásadám alebo prijatím nových zásad. Na prijatie týchto zásad alebo na ich zmenu sa vyžaduje
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia podľa článku 2 odst. 2 a 3,
článku 3 odst. 4, článku 4 ods. 2 a článku 5 ods. 3 týchto zásad sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Uvedené zásady boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 29.04.2010 uznesením č. 3 /2010.
2.Uvedené zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť
dňa 1.mája 2010.
3. Dňom nadobudnutia právoplatnosti týchto zásad sa ruší poriadok odmeňovania
zamestnancov Obecného úradu v Honciach a funkcionárov obce Honce zo dňa 14.10.2008.

V Honciach dňa 1.5.2010

Monika Paličková
starostka obce

