Obecné zastupiteľstvo v Hažlíne na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Zásady odmeňovania
poslancov a členov komisií zastupiteľstva neposlancov
§1
Úvodné ustanovenia
Zásady odmeňovania poslancov a menovaných členov komisií zastupiteľstva neposlancov obce Hažlín
upravujú pravidlá pre poskytovanie odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za činnosť

súvisiacu s výkonom ich poslaneckej funkcie vyplývajúcich z úloh samosprávy obce, ktoré
poslanec pri výkone svojej funkcie vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného
pomeru vo svojom voľnom čase a menovaným členom komisii obecného zastupiteľstva
neposlancom za činnosť v stálych komisiách obecného zastupiteľstva v súlade s ustanovením §
25 ods. 8 a § 15 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§2
Poslanci obecného zastupiteľstva

(1) Poslancovi obecného zastupiteľstva 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) Odmena poslancov je určená takto:
a) základná mesačná odmena vo výške 1,5 % z mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny patrí poslancovi za prácu medzi voličmi, za jeho voľný čas

strávený štúdiom materiálov potrebných k plnohodnotnej práci poslanca (všeobecne
záväzné právne predpisy, odborná literatúra, tlač, internet), za prácu v školských
radách, za účasť na podujatiach obce (súťaže, projekty) a na úhradu nákladov
súvisiacich s činnosťou poslanca (obstarávanie potrebných podkladov, doprava,
internet, kancelárske potreby, náhrada za ušlú mzdu v zamestnaní z dôvodu plnenia
povinností poslanca a iné náklady).
b) odmena za prácu v zastupiteľstve vo výške 1,0 % z mesačného platu starostu bez zvýšenia
podľa príslušnej platovej skupiny patrí poslancovi za prácu pri príprave a organizácií

zasadnutí miestneho zastupiteľstva (štúdium podkladov k rokovaniu, všeobecne
záväzných nariadení, vnútorných predpisov mestskej časti) a za aktívnu účasť na
rokovaní miestneho zastupiteľstva. Na ospravedlnenú neúčasť sa neprihliada.
c) odmena za prácu v komisii obecného zastupiteľstva vo výške 0,5 % z mesačného platu
starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny patrí poslancovi za plnenie úloh

v rámci činnosti komisie (príprava a štúdium materiálov), vrátane účasti na jej
rokovaniach. Na ospravedlnenú neúčasť sa neprihliada.
(3) Odmena poslancov sa upravuje každoročne na základe vyčíslenia mesačného platu starostu
(priemerná mesačná mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci
kalendárny rok vynásobená určeným koeficientom zaokrúhlená na celé euro smerom hore).
Takto stanovená výška odmien bude platná od 01.01. príslušného kalendárneho roka.

(4) Odmena sa poslancom vypláca raz ročne a jej výška môže byť max. 56,66,- €/mesiac.
(5) Poslanec má nárok na odmenu za prácu iba v jednej komisii a iba za mesiac, v ktorom komisia
pracovala, t. j. uskutočnilo sa jej rokovania a poslanec bol na rokovaní prítomný.

(6) K tejto odmene možno poslancom priznať spravidla štvrťročne mimoriadnu odmenu maximálne
do výšky 20 % zo súčtu vyplatených odmien za príslušný štvrťrok. Odmenu schvaľuje obecné
zastupiteľstvo. Návrh na udelenie takejto odmeny predkladá predseda finančnej komisie.
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(7) Po vyčerpaní zákonom stanovenej maximálnej výšky odmien, poslanec nemá nárok na
výplatu ďalších odmien, bez ohľadu na jeho ďalšiu činnosť.
(8) Odmena nepatrí poslancom, ktorí písomne vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez
nároku na odmenu za celé volebné obdobie alebo za určité obdobie.
(9) Vzdanie sa odmeny musí poslanec uskutočniť písomnou formou a doručiť na Obecný
úrad obce Hažlín. Poslanec musí uviesť aj obdobie, na ktoré sa odmeny vzdáva.
(10) Odmena nepatrí poslancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, kedy písomne oznámil, že sa odmeny vzdáva. Minimálne obdobie na ktoré sa
môže poslanec odmeny vzdať sú 3 kalendárne mesiace.
§3
Členovia komisií neposlanci
(1) Členom komisii neposlancom možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu

polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
(2) Odmenu za aktívnu prácu v komisii navrhujú predsedovia komisii, maximálne vo výške 1,0 % z

polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
§4
Spoločné ustanovenia
(1) Za ospravedlnenú neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva alebo komisie z dôvodu
poverenia a plnenia úloh určených obecným zastupiteľstvom alebo vykonávaním činnosti
v prospech obce sa odmena poslancovi nekráti.
(2) Podkladom pre výplatu odmien sú prezenčné listiny.
(3) Jednotlivé zložky mesačnej odmeny poslanca vrátane ich prípadného krátenia sa zaokrúhľujú na
najbližší euro cent smerom hore.
(4) Výplata odmien sa vykonáva poukázaním na účet v peňažnom ústave alebo výplatou v hotovosti
v pokladni obecného úradu.
(5) Odmena poslanca patrí poslancovi odo dňa zloženia sľubu poslanca na ustanovujúcom zasadnutí
zastupiteľstva a jeho zvolenia za člena komisie do dňa ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného
zastupiteľstva.
(6) Odmena členom komisie neposlancom patrí odo dňa ich zvolenia za člena komisie do dňa
schválenia
jeho odvolania alebo do dňa ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného
zastupiteľstva.
§5
Zrušuje sa

Odmeňovací poriadok volených orgánov a menovaných členov komisii Obecného
zastupiteľstva obce Hažlín schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.22/2008 zo dňa
29.11.2008 v znení Dodatku č. 1.
§6
Účinnosť

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií zastupiteľstva neposlancov schválené
uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/19/2018 sú účinné dňom 1. júla 2018
V Hažlíne dňa 29.06.2018
Ing. František Olah
starosta obce
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