Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Voderady
Obecné zastupiteľstvo obce Voderady v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. k) v spojení ust. § 25 ods.
7 a ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva
tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len „Zásady“).

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Zásady určujú záväzné pravidlá pre odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Voderady (ďalej len „poslanec“ a „obecné zastupiteľstvo“) za niektoré činnosti
pri výkone ich funkcie, zohľadňujúc odbornosť, rozsah, zložitosť plnených úloh a ich
časovú náročnosť.
2. Práca poslanca obecného zastupiteľstva je zásadne vykonávaná bez prerušenia
pracovného alebo obdobného pomeru.
3. Odmeny v zmysle týchto Zásad sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov obce na
príslušný rozpočtový rok.
4. Tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je na výkon funkcie
zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania. Takémuto poslancovi patrí
namiesto odmeny primeraný plat od obce v zmysle ust. § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
5. Tieto Zásady upravujú odmeňovanie :
a) poslancov obecného zastupiteľstva,
b) poslanca - zástupcu starostu obce Voderady,
c) poslanca - vykonávajúceho sobášne obrady.
6. Tieto Zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce Voderady. Platové pomery
a odmeňovanie starostu obce sú upravené osobitným právnym predpisom (zákon č.
253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov).
7. Tieto Zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie kontrolóra obce. Platové pomery
a odmeňovanie kontrolóra obce sú upravené osobitným právnym predpisom (zákon č.
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov).
Článok 2
Odmeňovanie poslancov
1. Poslancovi patrí odmena vo výške 30 € za plnenie určených úloh, prípravu stanovísk vo
väzbe na aktuálne riešené otázky v príslušnom období.

2. Sobášiacemu poslancovi, ktorý je poverený vykonávaním uzavretia manželstva patrí
odmena vo výške 30 € za deň, bez ohľadu na počet obradov uskutočnených v daný deň.
3. Odmena podľa odseku 1 a 2 tohto článku Zásad poslancovi nepatrí v prípade neplnenia
stanovených úloh, resp. neúčasti na obrade.
4. Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom sú predložené návrhy, spracované
podklady a aktívna participácia na riešení konkrétnych úloh.
5. Poslanec obecného zastupiteľstva je v zmysle týchto Zásad prihlásený na sociálne
a zdravotné poistenie ako zamestnanec s nepravidelným príjmom.

Článok 3
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu obce, ktorý je na základe
písomného poverenia, v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov, oprávnený vykonávať úkony a činnosti ustanovené starostom obce, patrí za
vykonávanie týchto úloh odmena.
2. Zástupcovi starostu obce, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí
mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie vo výške 15%
mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
3. Zástupcovi starostu obce možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej
náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade plnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na
túto odmenu predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške
rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu
obce v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu
novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, patrí plat
starostu obce určeného podľa zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Článok 4
Mimoriadna odmena
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva možno poskytnúť mimoriadnu jednorazovú
odmenu v prípade dosiahnutia mimoriadnych výsledkov pri realizácií prác, kultúrnospoločenských, či športových podujatí, aktivít, projektov, ktoré predstavovali
významný prínos pre obec.
2. Návrh na výšku odmeny predkladá starosta obce alebo niektorí z poslancov, a to
najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva. O poskytnutí
a výške odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
3. V príslušnom kalendárnom roku môže byť poslancovi poskytnutá jednorazová
mimoriadna odmena maximálne vo výške 200 €.

Článok 5
Vzdanie sa odmeny poslanca
1. Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca.
2. Čestné vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť zaslané na Obecný
úrad vo Voderadoch v písomnej forme a riadne zaevidované v registratúrnom denníku.
3. Poslanec, ktorý sa písomne vzdá odmeny, nebude prihlásený do zdravotnej, ani do
sociálnej poisťovne.

Článok 6
Zúčtovanie odmien
1. Odmeny sa podľa článku 2 ods. 1,2 a článku 3 ods. 2 spracovávajú polročne a vyplácajú
sa vo výplatnom termíne zamestnancov obce bezhotovostne na osobné účty poslancov
nasledujúceho mesiaca po ukončení kalendárneho polroka.
2. Odmeny podľa článku 3 ods. 3 a článku 4 ods. 2 sa vyplácajú na základe uznesení
obecného zastupiteľstva bezhotovostne vo výplatnom termíne zamestnancov obce.
3. Výdavky súvisiace s výplatou odmien uvedených v článku 2 až 4 sa uhrádzajú
z rozpočtových prostriedkov obce.

Článok 7
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo kedykoľvek formou
dodatku alebo prijatím nových Zásad. Zmeny a doplnenia je možné vykonať iba na
základe prijatého uznesenia obecným zastupiteľstvom.
2. Tieto Zásady boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Voderadoch dňa
14.3.2019 prijatím uznesenia č. 52/2019.
3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2019.
4. Dňom účinnosti týchto Zásad sa ruší platnosť Zásad odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva vo Voderadoch zo dňa 4.11.2015, schválených uznesením č. 110/2015.

vo Voderadoch, dňa 14.3.2019

Ing. Anita Gajarská
starostka obce

