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Obecné zastupiteľstvo obce Hliník nad Hronom(ďalej len OZ) v súlade s § 11 ods. 4 písm.
k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
schvaľuje tieto zásady odmeňovania.
Článok 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov pri zohľadnení úloh časovej
náročnosti výkonu ich funkcie (§ 25 ods. 9 zákona).
2. Poslancom poskytuje Obec Hliník nad Hronom odmenu v zmysle zákona.

Článok 2
ROZSAH PÔSOBNOSTI
1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie:
a) poslancov
b) zástupcu starostu
c) poslancov - predsedov a členov komisií
d) členov komisií zvolených OZ
e) členov Zboru pre občianske záležitosti (ďalej len ZPOZ)
f) sobášiacich
g) zapisovateľov – OZ a komisií

Článok 3
ODMENY POSLANCOV
1.

Za každú účasť na rokovaní OZ patrí poslancovi odmena, ktorá je vypočítaná ako 0,06
násobok poslednej Štatistickým úradom SR zverejnenej priemernej mesačnej
nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR vyčíslenej za predchádzajúci kalendárny
rok (ďalej len priemernej mzdy).

2. Poslancovi za neúčasť na rokovaní OZ odmena nepatrí. Poslanec má právo vzdať sa
odmeny za prácu poslanca. Písomné vyjadrenie o vzdaní sa odmeny musí doručiť na
adresu Obecného úradu, Železničná 320/10, 966 01 Hliník nad Hronom. Odo dňa
doručenia jeho žiadosti prestáva mať poslanec právo na vyplatenie odmeny pokiaľ
v žiadosti neuvedie iný dátum.

3. Poslancovi sa kráti odmena o ½ v prípade oneskoreného príchodu alebo predčasného
odchodu z rokovania OZ o viac ako 45 minút.
4. Poslancom OZ s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, zohľadňujúc ich prácu
a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie OZ, príprave VZN, vnútorných
noriem obce, môže byť jeden raz v roku na návrh starostu obce po schválení OZ
vyplatená mimoriadna odmena. Súčet všetkých odmien poslanca obecného
zastupiteľstva nesmie v kalendárnom roku presiahnuť sumu jedného mesačného platu
starostu obce Hliník nad Hronom v danom kalendárnom roku bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny
5. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje.
6. V prípade, ak zamestnávateľ poslanca z dôvodu jeho účasti na rokovaní OZ požiada obec
Hliník nad Hronom o náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu,
resp. ak poslanec, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere požiada obec
o náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle príslušných ustanovení tohto článku Zásad
bude krátená vo výške vyplatenej náhrady.
Článok 4
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Zástupca starostu má nárok, okrem odmeny uvedenej v Čl. 5 týchto Zásad, na mesačnú
odmenu vypočítaná ako 0,18 násobok poslednej Štatistickým úradom SR zverejnenej
priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca

hospodárstva SR vyčíslenej za

predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len priemernej mzdy).
2. Odmena zástupcu starostu sa vypláca mesačne.
3. Starosta môže dať návrh na poskytnutie mimoriadnej odmeny zástupcovi starostu. Súčet
všetkých odmien poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu zástupcu
starostu, nesmie v kalendárnom roku presiahnuť sumu jedného mesačného platu
starostu obce Hliník nad Hronom v danom kalendárnom roku bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny
4. Do súčty týchto odmien sa započítava aj odmena za výkon funkcie starostu.

Článok 5
Odmeňovanie členov ZPOZ a sobášiaceho

1.

Činnosť ZPOZ obce Hliník nad Hronom je financovaná z rozpočtu obce, ktorý každoročne
schvaľuje OZ. Za činnosť na jednotlivých obradoch a slávnostiach ZPOZ patrí účinkujúcim

(členom ZPOZ) finančná odmena odmenu vypočítaná ako 0,018 násobok poslednej
Štatistickým

úradom

SR zverejnenej priemernej mesačnej nominálnej mzdy

zamestnanca hospodárstva SR vyčíslenej za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len
priemernej mzdy).



Činnosti ZPOZ : za obrad (recitátor, spevák, hudobník, uvádzač, organizačný pracovník,
matrikárka, organizácia akcii matrikárkou mimo pracovnú dobu,

za obrad

-

sobášiaci/rečník
2.

Za zápis do pamätnej knihy vo výške 8,00 € za jednu stranu.

3.

Vedúci ZPOZ je zodpovedný za vypracovanie podkladov pre výplatu odmien pre
účinkujúcich na obradoch a slávnostiach. Po skončení štvrťroka predloží po schválení
starostom obce mzdovej účtovníčke pracovný výkaz spracovaný za uplynulé obdobie.
Odmeny sa vyplácajú štvrťročne.

Článok 6
ODMENŇOVANIE PREDSEDOV, ČLENOV A ZAPISOVATEĽOV KOMISIÍ
a ZAPISOVATEĽOV OZ
1. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie OZ, patrí k poslaneckej odmene v zmysle čl. 3
týchto Zásad aj odmena vypočítaná ako 0,018 násobok poslednej Štatistickým úradom
SR zverejnenej priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR
vyčíslenej za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len priemernej mzdy).
2. Poslancovi a členovi komisie za neúčasť na zasadnutí komisie odmena nepatrí. Poslanec
má právo vzdať sa odmeny za prácu predsedu komisie alebo člena komisie. Písomné
vyjadrenie o vzdaní sa odmeny musí doručiť na adresu Obecného úradu, Železničná
320/10, 966 01 Hliník nad Hronom. Odo dňa doručenia jeho žiadosti prestáva mať
poslanec právo na vyplatenie odmeny pokiaľ v žiadosti neuvedie iný dátum.
3. V prípade, ak zamestnávateľ poslanca alebo člena komisie z dôvodu jeho účasti na
rokovaní predmetnej komisie požiada obec Hliník nad Hronom o náhradu za vyplatenú
náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, resp. ak poslanec alebo člen komisie, ktorý
nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere požiada obec o náhradu ušlého zárobku
nebude požiadavka akceptovaná a obec ju nebude uhrádzať.
4. Odmena predsedu komisie, člena komisie a zapisovateľa komisie je vo výške 0,018
násobku poslednej Štatistickým úradom SR zverejnenej priemernej mesačnej

nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR vyčíslenej za predchádzajúci kalendárny
rok (ďalej len priemernej mzdy) za každé zasadnutie komisie, z ktorej je vyhotovená
zápisnica a prezenčná listina.
5. Odmena členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec nesmie
v kalendárnom roku presiahnuť polovicu mesačného platu starostu obce Hliník nad
Hronom v danom kalendárnom roku bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
6. Zapisovateľovi OZ patrí odmena vypočítaná ako 0,06 násobok poslednej Štatistickým
úradom
SR zverejnenej priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca
hospodárstva SR vyčíslenej za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len priemernej mzdy).
Odmena prislúcha za každé zasadnutie OZ, ktoré je uznášaniaschopné.
Článok 7
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Odmeny vyplatené podľa týchto Zásad sa zaokrúhľujú na celé eurá smerom hore.
2. Zrušujú sa Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisii a
ZPOZ – schválené 24.02.2015.
3.

Zásady boli schválené uznesením č. 102/2018-OZ/09 zo dňa 13.12.2018.

4. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť 1. 1.2019.

Vladimír Mikuláš
starosta obce

