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OBEC RIMAVSKÁ BAŇA 

___________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo obce Rimavská Baňa v zmysle § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 9 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto: 

 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA  

POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, PREDSEDOV KOMISIÍ A ČLENOV 

KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE RIMAVSKÁ BAŇA 

Čl. 1  

Všeobecné ustanovenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Rimavská Baňa základe § 11 ods. 4 písm. k zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto Zásady odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva obce 

Rimavská Baňa (ďalej len Zásady odmeňovania) 

Čl. 2  

Úvodné ustanovenia 

Tieto zásady odmeňovania upravujú:  

1. Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva a zapisovateľky zasadnutia obecného 

zastupiteľstva   

2. Odmeňovanie predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva (neposlancov)  

Čl. 3  

Predmet úpravy 

1. Zásady odmeňovania sa vzťahujú na poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a 

členov komisií obecného zastupiteľstva (neposlancov) obce Rimavská Baňa. 

2. Tieto zásady sa nevzťahujú na funkciu poslanca, ktorý je zástupcom starostky, ak je na výkon tejto 

funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, a to počas celej doby uvoľnenia. Počas tejto 

doby mu namiesto mzdy alebo odmeny v zamestnaní a odmeny poslanca patrí primeraný plat od 

obce. 

3. Poslancovi, ktorý je zástupcom starostky a na kratší čas zastupuje starostku počas jeho 

neprítomnosti alebo znemožnení vykonávania funkcie, a na výkon funkcie teda nie je plne 

uvoľnený zo zamestnania,  sa odmena poskytuje v zmysle týchto zásad. 
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Čl. 4  

Poslanci obecného zastupiteľstva  

a zapisovateľka zasadnutia obecného zastupiteľstva 

1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške 15,00 € za každú 

osobnú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

2. Zapisovateľke obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške 5,00 € za každú 

spísanú zápisnicu a uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

3. Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom sú prezenčné listiny zo zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktoré spracuje pracovníčka zodpovedná za podklady pre mzdovú agendu obecného 

úradu. 

4. Odmena sa vypláca polročne. Vo výplatnom termíne za mesiac jún a december. 

Čl. 5  

Odmena zástupcovi starostky obce 

1. Poslancovi – zástupcovi starostky, ktorý nie je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo 

zamestnania podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení: 

a) nie je poskytnutá pravidelná mesačná odmena,  

b) je možné poskytnúť mimoriadnu odmenu v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh 

predkladá starostka obce a o poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo prijatím uznesenia.  

c) okrem toho zástupca starostky ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa článku 4.  

2. Odmena za výkon funkcie zástupcu starostky sa stanoví:  

a) v závislosti od rozsahu zastupovania, ktoré určí starostka v písomnom poverení a v závislosti 

na úlohách, ktoré zástupca starostky skutočne vykonáva,  

b) podľa skutočného výkonu zastupovania v posudzovanom období a jeho časovej náročnosti. 

3. Podkladom pre vyplatenie odmeny zástupcovi starostky je starostkou potvrdený výkaz práce, 

ktorý zaznamenáva dátum, stručný popis plnených úloh a ich časovú náročnosť s presnosťou na 

hodinu.  

4. Ak zanikne mandát starostky pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostky v plnom 

rozsahu zástupca starostky. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. 

Zástupcovi starostky, ktorý plní úlohy starostky, tak patrí plat starostky obce určeného podľa 

zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších zmien a doplnkov. 
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Čl. 6  

Predseda a člen komisie obecného zastupiteľstva 

1. Poslancovi, ktorý je súčasne predsedom komisie obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 

10,00 € za účasť na jednom zasadnutí komisie.  

2. Poslancovi, ktorý je súčasne členom komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej odmeny 

podľa týchto zásad aj odmena vo výške 5,00 € za účasť na jednom zasadnutí komisie.  

3. Členovi komisie obecného zastupiteľstva z radov občanov patrí odmena vo výške 5,00 € za účasť 

na jednom zasadnutí komisie.  

4. Podkladmi pre poskytnutie odmien sú prezenčné listiny zo zasadnutia komisie, ktoré spracuje 

pracovníčka zodpovedná za podklady pre mzdovú agendu obecného úradu. 

5. Odmena sa vypláca ročne. Vo výplatnom termíne za mesiac december.  

 

Čl. 7  

Mimoriadna odmena poslanca 

1. Poslancovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce, môže byť v kalendárnom 

roku priznaná jednorazová mimoriadna odmena vo výške do 100,00 €.  

2. Návrh na schválenie jednorazovej odmeny môže podať výlučne starostka obce a poslanec 

obecného zastupiteľstva. 

3. O priznaní a výške odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

Čl. 8  

Spoločné ustanovenia 

1. Odmena bude vyplatená po zdanení a odpočítaní odvodov do poistných fondov podľa príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov.  

2. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca a člena komisie alebo v hotovosti v pokladni 

obecného úradu.  

3. Odmena alebo jej časť nepatrí poslancom a členom komisií, ktorí písomne vyhlásia, že svoj 

mandát budú vykonávať bez nároku na odmenu, alebo jej časti.  

4. Písomné vyhlásenie poslancov a členov komisií o vzdaní sa odmeny alebo jej časti musí byť 

doručené starostke obce. 

5. Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto Zásad odmeňovania sa uhrádzajú 

z rozpočtových prostriedkov obce Rimavská Baňa. 

6. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje. 
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Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky týchto Zásad odmeňovania schvaľuje obecného zastupiteľstvo Obce Rimavská 

Baňa. 

2. Týmito Zásadami sa rušia zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Rimavská 

Baňa. 

3. Tieto Zásady odmeňovania schválilo Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani na svojom 

zasadnutí dňa 15.5.2015 uznesením č. 12/2015. 

4. Tieto zásady odmeňovania nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom 

v Rimavskej Bani. 

 

 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 


