Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto

ZÁS ADY O DMEŇO VANIA PO SLANCO V
O BECNÉH O ZAS TUP IT EĽSTVA A VO LENÝCH O RG ÁNO V
O BCE K ECERO VCE.

§1
Úvodné ustanovenia
Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Kecerovce sa vzťahujú na poslancov
obecného zastupiteľstva obce Kecerovce a volených funkcionárov obce Kecerovce.
§2
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 2,41 čo je v súlade s ust. § 4 zákona č. 253/1994 Zb.o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, pri počte
obyvateľov od 3001 do 5.000.
2. Plat patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
3. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až na 60% zo základu.
4. Po zániku mandátu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné z rozpočtu
obce a to v zmysle §5 zákona č. 253/1994 Zb..
Ak mandát starostu zanikne z dôvodov: odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin,
ak výkon odňatia slobody nebol podmienečne odložený, vyhlásením výsledku hlasovania
obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu, odstupné mu
nepatrí.
Nárok na odstupné nevznikne , ak bol starosta opätovne zvolený do funkcie.
5. Nárok na plat starostu zaniká dňom jeho mandátu.

§3
Odmeňovanie hlavného kontrolóra
1. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve
SR za predchádzajúci kalendárny rok, koeficientu 1,68 (čo je v súlade s ust. § 18c zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení pri počte obyvateľov od 3.001 do 5.000) a
násobku jeho úväzku, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom pred voľbou hlavného
kontrolóra obce vo výške 0,5.
2. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky
30% z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa ods. 1 na návrh ktoréhokoľvek poslanca
obecného zastupiteľstva s určením obdobia vyplácania schválenej odmeny.
§4
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a nie je dlhodobo uvoľnený zo

zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená
starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej
platovej skupiny. Tým nie je dotknutá odmena určená pre poslanca obecného zastupiteľstva
(viď. nižšie). Odmenu určenú starostom obce, pre zástupcu starostu obce, obec zverejní na
webovom sídle obce do 30 dní od jej určenia starostom.
2. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu ( ak zanikol mandát starostu pred uplynutím
funkčného obdobia, až do zloženia sľubu novozvoleného starostu ) patrí plat v zmysle ust. § 4
zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov.
§5
Odmeňovanie poslancov

1. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť
výkonu funkcie, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia
podľa príslušnej platovej skupiny.
2. Návrh na výšku odmeny jednotlivým poslancom predkladá na rokovanie OZ starosta obce.
Výšku odmeny schvaľujú poslanci OZ uznesením.
3. Odmena sa vypláca 1x za polrok. Poslanci sa jednotlivo môžu vzdať odmeny. Vzdanie sa
odmeny sa zapíše do zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva.
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4. Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
a jeho orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia
konkrétneho orgánu.
5. Podkladom pre výplatu odmeny poslanca sú prezenčné listiny, vyhodnocovanie ktorých
vykonáva starosta obce.
§6
Odmeňovanie predsedov komisií
1. Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach má zriadené nasledovné komisie:
- Finančná komisia, správy obecného majetku a rozvoja obce
- Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie
- Komisia stavebná, životného prostredia a pre ochranu verejného poriadku

- Komisia pre kultúru, vzdelávanie mládeže a šport
- Komisia na vybavovanie sťažností ( na poslancov, starostu a kontrolóra obce )
2. Predsedovi stálej komisie zriadenej OZ za každé zasadnutie nepatrí odmena.
§7
Odmeňovanie členov komisií
1. Členom komisií z radu poslancov za ich činnosť nepatrí finančná odmena.
2. Členom komisií, ktorí nie sú poslancami a nie sú v zamestnaneckom vzťahu s obcou alebo v
inom pracovnom vzťahu napojenom na rozpočet obce, prináleží za aktívnu účasť v komisii
paušálna odmena vo výške 15 € za každú komisiu. Odmena sa môže vyplatiť až po schválení
analýzy výsledkov hospodárenia obce za príslušný rok OZ.
3. Predsedovia komisií sú zodpovedný za vypracovanie podkladov pre výplatu odmien členov
komisií. Po skončení polroka predloží

predseda komisie obecnému zastupiteľstvu pracovný

výkaz spracovaný za uplynulé obdobie schválený starostom obce a po prerokovaní v OZ sa výkaz
predloží mzdovej účtovníčke na preplatenie. Odmeny sa vyplácajú polročne. Každý člen komisie
sa môže vzdať svojej odmeny. Vzdanie sa zapíše do zápisnice z rokovania OZ.
4. Na členov komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa
pri ich odmeňovaní nevzťahujú body 1) a 2) je výška ich odmeny 0 eur.
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§8
Odmeňovanie sobášiaceho
1. Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach za sobášiaceho volí starostu obce a za jeho
náhradníka volí z radu poslancov obce pani Danu Kobidovú.
2. Sobášiacim, ktorí sú poverení vykonávaním uzavretia manželstva patrí odmena vo výške
20 eur za sobáš.
§9
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a volených orgánov obce
Kecerovce upravujú odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva v súlade so zákonom

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia pracovného
alebo obdobného pomeru.
3. Týmito zásadami sa rušia zásady prijaté dňa 29.11.2018.
4. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a volených orgánov obce
Kecerovce boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce Kecerovce dňa 26.02.2019.

5. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 01.03.2019.
6. Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a volených
orgánov obce je možné vykonať iba na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce
Kecerovce.

V Kecerovciach dňa 26.02.2019
................................................
Miroslav Galas - Zaufal
starosta obce

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR za rok 2017 je 954 eur.
Koeficient podľa počtu obyvateľov od 01.12.2018 2,41.
Odmena poslanca za 12/2018 je maximálne 191,58 eur. (mzda sa uvádza v hrubom)
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