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OBEC ORAVSKÝ BIELY POTOK
Obecné zastupiteľstvo obce Oravský Biely Potok v zmysle § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 9
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto:

ZÁSADY ODMEŇOVANIA
poslancov, členov komisií
zriadených Obecným zastupiteľstvom obce Oravský Biely Potok
a niektorých ďalších menovaných funkcionárov obce
ČASŤ PRVÁ
Úvodné ustanovenia
Čl. 1
Základné ustanovenia
1.

2.
3.

4.

5.

Tieto zásady sa týkajú odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, odmeňovania
členov komisií, ktorí nie sú poslancami a odmeňovania ďalších obecným zastupiteľstvom
alebo starostom obce menovaných funkcionárov obce, ktorí za túto funkciu nepoberajú
od obce plat (napr. kronikár obce, obecný knihovník, veliteľ a člen obecného hasičského
zboru a pod.).
Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného
pomeru. To platí aj pre ostatné osoby uvedené v ods. 1).
Za výkon funkcie poslanca obec poskytuje odmenu podľa týchto zásad. To platí aj pre
členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom, ktorí nie sú poslancami a ďalších
funkcionárov obce uvedených v ods. 1).
Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie
poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom
pomere. Pre ostatné osoby uvedené v ods. 1) to platí primerane.
Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach a na nárokoch
vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.
Čl. 2
Osobitné ustanovenia

1.

2.

Tieto zásady sa nevzťahujú na funkciu poslanca, ktorý je zástupcom starostu, ak je na
výkon tejto funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, a to počas celej doby
uvoľnenia. Počas tejto doby mu namiesto mzdy alebo odmeny v zamestnaní a odmeny
poslanca patrí primeraný plat od obce.
Poslancovi, ktorý je zástupcom starostu a na kratší čas zastupuje starostu počas jeho
neprítomnosti alebo znemožnení vykonávania funkcie, a na výkon funkcie teda nie je
plne uvoľnený zo zamestnania, sa odmena poskytuje v zmysle týchto zásad.
ČASŤ DRUHÁ
Výška odmeny poslancov
Čl. 3
Celková suma odmien

1.

2.

Celkovú sumu odmien na kalendárny rok určuje obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní
rozpočtu obce na nasledujúci rok, pričom na každý polrok pripadá polovica tejto sumy.
Ak rozpočet nebol schválený, vyplácajú sa odmeny v celkovej sume určenej v rozpočte
obce na predchádzajúci kalendárny rok.
Ak nastanú okolnosti podľa článku 2 ods. 1 celková suma odmien sa úmerne skráti.
Skrátenie zodpovedá priemernému podielu pripadajúcemu na jedného poslanca a času
trvania týchto okolností.

3.

Ak nastanú okolnosti podľa článku 2 ods. 2 celková suma odmien sa úmerne zvýši.
Zvýšenie sumy odmien zodpovedá skutočnému počtu hodín zastupovania starostu
vynásobenému priemernou výškou hodinovej odmeny poslanca v aktuálnom období.
Hodiny súbežného plnenia úloh poslanca a zastupovania starostu sa počítajú len
jedenkrát.
Čl. 4
Ukazovatele pre výpočet výšky odmeny poslanca

Základným ukazovateľom pre výšku odmeny je počet hodín priameho výkonu funkcie.
Za priamy výkon funkcie sa považuje:
a) Čas strávený na zasadnutí obecného zastupiteľstva, bez času trvania obecného
zastupiteľstva na ktorom sa poslanec zúčastnil, ale počas rokovania aspoň raz
nehlasoval, t.j. určeným spôsobom nehlasoval za, proti ani sa nezdržal hlasovania pri
verejnom hlasovaní, alebo sa nezúčastnil tajného hlasovania,
b) Čas strávený na zasadnutí komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom a u predsedu
komisie aj čas strávený prípravou a zdokumentovaním zasadnutia,
c) Čas strávený aktívnou účasťou pri príprave a zabezpečovaní akcie organizovanej
alebo spoluorganizovanej obcou,
d) Nevyhnutne potrebný čas strávený plnením úloh uložených obecným
zastupiteľstvom,
e) Nevyhnutne potrebný čas strávený prípravou zasadnutí komisií, prípravou
predkladaných materiálov na rokovania a pod.,
f) Čas strávený pri previerkovej činnosti, kontrolnej činnosti a iných aktivitách
súvisiacich s výkonom funkcie.
3. Zástupcovi starostu pri vzniku okolností podľa čl. 2 ods. 2 týchto zásad patrí k celkovej
odmene aj suma zvýšenia celkovej sumy odmien podľa čl. 3 ods. 3.
4. Do počtu hodín sa nepočíta poslancovi alebo členovi komisie čas trvania aktivity, za
účasť na ktorej obec uhradila zamestnávateľovi poslanca náhradu za vyplatenú náhradu
mzdy alebo inej odmeny za prácu a poslancovi, ktorý nie je v pracovnom alebo
obdobnom pomere, a obec mu vyplatila náhradu ušlej mzdy.

1.
2.

Čl. 5
Výpočet výšky odmeny poslanca
1. Polročná odmena poslanca sa počíta ako súčin počtu hodín priameho výkonu funkcie
konkrétneho poslanca za predchádzajúci polrok a aktuálnej priemernej hodinovej
odmeny. Takto vypočítaná odmena sa zaokrúhľuje aritmeticky na celé euro.
2. Aktuálna priemerná hodinová odmena sa počíta ako podiel celkovej sumy odmien
pripadajúci na príslušný polrok a celkového počtu hodín priameho výkonu funkcie
všetkých poslancov za príslušný polrok. Takto vypočítaná hodnota sa zaokrúhľuje
aritmeticky na eurocent.
Čl. 6
Výpočet výšky odmeny člena komisie, ktorý nie je poslancom
a odmeny menovaného funkcionára obce, ktorý za túto funkciu nepoberá od obce plat
1.

2.
3.

Členovi stálej komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, ktorý nie je poslancom
a menovaným funkcionárom obce nepoberajúcim od obce plat, patrí polročná odmena vo
výške určenej obecným zastupiteľstvom pri schvaľovaní rozpočtu pri schvaľovaní
rozpočtu obce na nasledujúci rok, pričom na každý polrok pripadá polovica tejto sumy.
Ak rozpočet nebol schválený, vyplácajú sa odmeny zo sumy určenej na tento účel
v rozpočte obce na predchádzajúci kalendárny rok.
Členovi dočasnej komisie patrí odmena úmerne krátená podľa doby trvania činnosti
komisie.
Čiastka uvedená v bode 1 a 2 sa úmerne kráti podľa percentuálnej účasti člena na
činnosti komisie v príslušnom polroku resp. u menovaného funkcionára od doby výkonu
funkcie. Takto upravená suma sa zaokrúhľuje aritmeticky na celé euro.

4.

V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch môže obecné zastupiteľstvo odmenu zvýšiť
v závislosti od zaťaženia členov komisie alebo menovaných funkcionárov okolnosťami
takýchto prípadov.
ČASŤ TRETIA
Vyplácanie odmeny
Čl. 7
Termín vyplácania odmeny

1.
2.

Odmena sa vypláca jedenkrát za polrok.
Odmena sa vypláca spravidla v mesiaci júl a december.
Čl. 8
Spôsob a miesto vyplácania odmeny

1.
2.
3.

Odmena sa vypláca v hotovosti z pokladne obce.
Odmena sa vypláca v kancelárii obecného úradu.
Poslanci, členovia komisií a menovaní funkcionári potvrdzujú prevzatie odmeny
podpisom vo výplatnej listine odmien.
ČASŤ ŠTVRTÁ
Záverečné ustanovenia
Čl. 9
Spoločné ustanovenia

1.

2.

3.
4.

5.

1.
2.

3.

Nárok na odmenu zaniká ak sa poslanec (člen komisie) v dotknutom polroku minimálne
jedenkrát bez riadneho ospravedlnenia nezúčastní na zasadnutí obecného zastupiteľstva
(na zasadnutí komisie).
Nárok na odmenu u menovaného funkcionára nevzniká v prípade, že reálne nevykonal vo
svojej funkcii v danom období žiadny úkon vyplývajúci z funkcie, resp. nepodal žiadny
pracovný výkon, ktorý tvorí náplň funkcie.
Odmena sa vypláca po zdanení v zmysle platnej legislatívy.
Evidenciu ukazovateľov pre určenie výšky odmien poslancov a členov komisií vedie
starosta obce na základe existujúcich evidencií, na odôvodnené návrhy predsedov komisií
u ktorého je evidencia uložená a do ktorej má právo nahliadnuť každý poslanec.
U menovaných funkcionárov sa použije ako ukazovateľ doba výkonu funkcie (obecný
knihovník), zápis do kroniky obce za predchádzajúci rok (kronikár obce), čas strávený pri
plnení úloh obecného hasičského zboru (veliteľ a členovia zboru).
V sporných prípadoch ohľadne započítaných akcií, započítaného času a pod. rozhoduje
obecné zastupiteľstvo.
Čl. 10
Prechodné a zrušovacie ustanovenia
Tieto zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.1.2011.
Podľa týchto zásad sa vyplatia prvýkrát odmeny za 1.polrok 2011. Na určenie výšky
odmeny sa použije evidencia vedená podľa doposiaľ platného Poriadku odmeňovania
zamestnancov a funkcionárov obce.
Tieto zásady boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 5/2010 zo dňa
16.07.2010.

V Oravskom Bielom Potoku dňa 16.07.2010
Bc.. Ján Kaššák
starosta

