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N á v r h 

Zásady odmeňovania poslancov a ďalších volených orgánov  

obce  P r u ž i n a 

 

I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Obecné zastupiteľstvo v Pružine v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v y d á v a    

vnútorný predpis, ktorý upravuje odmeňovanie: 

a) starostu obce 

b) hlavného kontrolóra 

c) zástupcu starostu obce 

d) poslancov OZ v Pružine, členov obecnej rady, predsedov komisií OZ a členov komisií 

OZ 

II.     

PLAT STAROSTU OBCE 

1. V súlade so zák. č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný od 1. júna 2011, je potrebné, aby 

v termíne do 30. júna 2011 obecné zastupiteľstvo rozhodlo o plate starostu v zmysle 

tohto zákona. 

2. Podľa § 3 ods. 1 patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. 

Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.  

Poznámka: priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2010 

predstavuje sumu 769,00 Eur  x 1,98 násobok (pre obec Pružina od 1 0001 do 3 000 

obyvateľov) = 1 522,62 Eur; po zaokrúhlení =1 523,- Eur mesačne. 

3. Plat starostu nemôže byť nižší ako je ustanovené v § 3 odsek 1 zákona č. 253/1994 Z. 

z.. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. 

4. Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa 

odseku 2 musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený 

v presnej výške stanovenej v eurách cit. § 4 ods. 9. 
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III. 

PLAT A ODMENA HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

1. Plat hlavného kontrolóra určuje obecné zastupiteľstvo v súlade s platnými právnymi 

normami a súvisiacimi predpismi vnútroorganizačnými normami 

2. Hlavný kontrolór je zamestnanec obce vykonávajúci prácu vo verejnom záujme.  

3. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. Koeficient 

je stanovený v § 18 c ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení . 

 

4. Nakoľko momentálne funkcia hlavného kontrolóra nie je obsadená, v krátkom čase 

bude vyhlásené výberové konanie na túto funkciu a potom sa určí bližšie plat 

v Doplnku č. 1 Zásad odmeňovania poslancov a ďalších volených orgánov obce 

Pružina.   

5. P. starosta sa v piatok na finančnej komisii vyjadril, že doplní tento článok III. o výšku 

úväzku hlavného kontrolóra. 

 

IV. 

PLAT A ODMENA ZÁSTUPCU STAROSTU OBCE 

Doterajší plat zástupcu starostu obce v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z., o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov 

v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami je vo výške 

112,50 EUR . Toto je čerpané z Uznesenia č. 1/2010 zo dňa 10. 12. 2010 bod D) schvaľuje 

a Zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia OZ.  

 

V. 

ODMEŇOVANIE  POSLANCOV, ČLENOV OBECNEJ RADY, PREDSEDOV KOMISIÍ 

A ČLENOV KOMISIÍ 

1. Poslancom OZ, členom OR, predsedom a členom komisií sa môžu poskytovať za 

úspešný výkon ich funkcií nasledovné odmeny: 

a) Poslancovi OZ za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva patrí odmena 

vo výške 22,00 EUR.   

- Pri neospravedlnenej neúčasti na OZ sa odmena kráti o 10,00 EUR. 

- Ospravedlnenie by malo byť písomnou formou – napr. e-mailom.  

b) Členovi obecnej rady patrí za každé zasadnutie  odmena vo výške 10,00 EUR. 

c) Predsedovi komisie OZ za každé zasadnutie patrí odmena vo výške 10,00 EUR. 

d) Členom komisií OZ za každé zasadnutie patrí odmena 10,00 EUR.  
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2. Podmienkou na vyplácanie odmien predsedom komisií OZ a členom komisií OZ je, 

aby bola zverejnená Zápisnica z jednotlivých zasadnutí, ktoré by sa mali konať aspoň 

4x ročne na webovej stránke obce Pružina k nahliadnutiu občanom. 

3. Poslancom OZ, členom obecnej rady, predsedom komisií OZ a členom komisií OZ, 

ktorí sú poslancami OZ, sa bude odmena za výkon funkcií uvedených v ods. 1 

vyplácať štvrťročne, a to  po prehodnotení príslušného štvrťroka. 

4. Ostatní členovia komisií, ktorí nie sú poslanci, tak im sa bude odmena za výkon 

funkcií uvedených v ods. 1 vyplácať polročne, po prehodnotení príslušného polroka. 

5. Podkladom na výplatu odmeny podľa Článku V. sú prezenčné listiny zo zasadnutí OZ, 

OR a komisií OZ. 

6. Poslancom OZ môže byť na konci volebného obdobia vyplatená jednorazová odmena 

maximálne do výšky 200,00 EUR. 

7. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca. 

8. Výšku odmeny podľa ods. 1 a 6 schvaľuje starosta obce, pričom sa zohľadňuje účasť 

a aktivita poslancov OR a OZ, predsedov a členov na zasadnutiach komisií OZ.   

   

 VI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Poslancovi patrí tiež náhrada skutočných cestovných výdavkov, ktoré mu vznikli 

v súvislosti s výkonom funkcie poslanca alebo člena komisie pri výjazdoch komisie.  

2. Zásady odmeňovania poslancov a ďalších volených orgánov obce Pružina nadobúdajú 

účinnosť 30. 06. 2011. 

3. Zmeny a doplnky Zásad odmeňovania poslancov a ďalších volených orgánov obce 

Pružina schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

4. Tieto „Zásady odmeňovania poslancov a ďalších volených orgánov obce Pružina“ 

rušia Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Pružina, ktoré boli 

schválené obecným zastupiteľstvom obce Pružina dňa 11.6.2010 uznesením OZ č. 

2/2010 bod č. 4).   

5. Tento N á v r h bude prerokúvaný na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v Pružine.  

 

                                                            Ing. Anna Matušová 

                                                            Predseda finančnej komisie 


