Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií
Obecného zastupiteľstva v Mošovciach
Obecné zastupiteľstvo v Mošovciach podľa § 11, ods. 4, písm. k) v spojení s § 25,
ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a členov
komisií Obecného zastupiteľstva v Mošovciach (ďalej len „Zásady“)

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov a členov komisií
Obecného zastupiteľstva v Mošovciach pri zohľadnení vecnej a časovej
náročnosti výkonu ich funkcie.
2. Odmeny poslancov budú diferencované v závislosti od úloh, aké poslanec plní,
koľko času venuje svojej funkcii a ako napomáha samospráve obce.
3. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia
pracovného alebo obdobného pomeru.
Článok 2
Rozsah pôsobnosti
1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií
obecného zastupiteľstva upravujú poskytovanie odmien:
a. zástupcovi starostu obce,
b. poslancom obecného zastupiteľstva,
c. poslancom – predsedom a členom stálych komisií obecného zastupiteľstva,
d. občanom (neposlancom) – členom stálych komisií,
e. neposlancovi poverenému vedením obecnej kroniky.
Článok 3
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Odmena za výkon funkcie zástupcu starostu sa stanoví:
a. v závislosti na rozsahu zastupovania, ktoré určí starosta v písomnom poverení a v
závislosti na úlohách, ktoré zástupca starostu skutočne vykonáva,

b. podľa skutočného výkonu zastupovania v posudzovanom období a podľa jeho
časovej náročnosti.
2. V súlade so zákonným oprávnením starostu – rozhodovať o osobe svojho zástupcu a
hodnotiť výkon funkcie zástupcu až na právo kedykoľvek ho odvolať z funkcie – o
konkrétnej výške odmeny za výkon funkcie zástupcu starostu za určité obdobie
rozhoduje starosta podľa pravidiel v predchádzajúcom odseku.
3. Podkladom pre vyplatenie odmeny zástupcovi starostu je starostom potvrdený výkaz
práce.
4. Okrem toho zástupca starostu má nárok na odmenu podľa článkov 4, 5 týchto zásad.
Článok 4
Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon poslaneckej práce odmena.
2. Za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo
výške 25,00 - €.
3. V prípade neprítomnosti poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa poslancovi
odmena nevypláca.
4. V prípade, že účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva je kratšia ako polovica
času trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena poslanca na polovicu priznanej
odmeny v ods. 2 tohto článku. Účasť na zasadnutiach musí byť jednoznačne
vyznačená v prezenčných listinách.
5. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v kalendárnom roku v prípade
splnenia mimoriadnej úlohy alebo za výnimočnú aktivitu v práci poslanca na
verejnosti. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo skupina minimálne
troch poslancov obecného zastupiteľstva. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške
rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
6. Odmena nepatrí poslancom, ktorí sa písomne vzdali odmeny alebo písomne vyhlásili
do zápisnice na zasadaní obecného zastupiteľstva, že svoj mandát budú vykonávať bez
odmeny.
Článok 5
Odmena predsedu a členov komisií
1. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie schválenej obecným zastupiteľstvom,
patrí za každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie a za zvolávanie,
organizovanie práce, riadenie komisie a ďalšie činnosti vyplývajúce z tejto funkcie
odmena vo výške 20,00 €.

2. Odmena podľa ods. 1 tohto článku patrí aj poslancovi členovi komisie, ktorý bude
poverený zastupovať predsedu komisie v čase neprítomnosti predsedu komisie.
3. a./ Poslancovi, ktorý je členom komisie obecného zastupiteľstva, patrí za každú
účasť na zasadnutí predmetnej komisie odmena vo výške 15,00 €.
b./ Poslancovi, ktorý je členom komisie ZPOZ a sa zúčastňuje pri občianskych
obradoch a slávnostiach, patrí za každú účasť odmena vo výške 15,00 € za jednu
akciu, za každý ďalší obrad v ten istý deň + 4,00 €.
4. a./ Členom komisií, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva a ich členstvo
v komisiách bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva, patrí za účasť na
zasadnutí komisie odmena vo výške 15,00 €.
b./ Členom komisie ZPOZ, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva a ich
členstvo v komisii bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva, patrí za
každú účasť pri občianskych obradoch a slávnostiach odmena vo výške 15,00 € za
jednu akciu, za každý ďalší obrad v ten istý deň + 4,00 €.
5. Za neúčasť na zasadnutí komisie sa predsedovi a členom komisie odmena
nepriznáva.
6. Za účasť na časti zasadnutia člena komisie ak účasť je kratšia ako polovica času
trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena členovi komisie na polovicu
priznanej odmeny v ods. 3 tohto článku. Účasť na zasadnutiach musí byť
jednoznačne vyznačená v prezenčných listinách predsedom komisie alebo členom
komisie, ktorého určí na začiatku rokovania predseda komisie.
7. Členovi komisie ZPOZ, ktorý je poverený vykonaním zápisu do pamätnej knihy
patrí odmena vo výške 3,00 € za vykonanie jedného zápisu.
Článok 6
Príspevok na ošatenie
Účinkujúcim pri obradoch a slávnostiach sa poskytuje príspevok na úhradu
zvýšených nákladov na ošatenie do výšky 35,00 € ročne. Nárok na vyplatenie vzniká
členovi komisie ZPOZ, ktorý sa zúčastnil aspoň jedného obradu alebo slávnosti v
príslušnom roku.
Článok 7
Odmena poslanca povereného vedením obecnej kroniky
Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý je poverený vedením obecnej kroniky patrí
za metodické spracovanie podkladov a publikačnú činnosť spojenú s vedením obecnej
kroniky odmena vo výške 100,00 €, za každé tri mesiace v kalendárnom roku.

Článok 8
Spoločné ustanovenia
1. Sumy vyššie uvedených odmien sú uvedené v hrubom pred zdanením a odpočítaním
zákonných odvodov do poistných fondov podľa príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
2. Odmeny poslancov za účasť na zasadnutiach OZ, vrátane paušálnych náhrad
a odmeny poslancov – predsedov komisií sa vyplácajú raz ročne.
3. Odmeny členom komisií, poslancom vykonávajúcim občianske obrady a poslancovi,
ktorý je poverený vedením obecnej kroniky, sa vyplácajú raz ročne.
4. Odmena bude vyplatená súhrnne v závere kalendárneho roka v decembri príslušného
roku.
5. Podkladom pre zúčtovanie a vyplatenie odmien v plnej výške ako aj krátených odmien
je prezenčná listina zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, zo zasadnutí komisií ako aj
z účasti jednotlivých účinkujúcich na podujatiach ZPOZ. Podkladom pre zúčtovanie
odmeny za metodické spracovanie podkladov a publikačnú činnosť spojenú s vedením
obecnej kroniky je predloženie kompletne spracovanej kroniky v elektronickej podobe
vždy za predchádzajúci rok.
6. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet v banke alebo v hotovosti v pokladni
obecného úradu.
7. Poslancovi alebo členovi komisie patrí tiež náhrada skutočných cestovných výdavkov,
ktoré vznikli v súvislosti s výkonom funkcie poslanca alebo člena komisie .

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ, jeho zmeny a doplnky
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce nadpolovičnou väčšinou prítomných
poslancov OZ formou dodatku alebo prijatím nových zásad
2. Týmito Zásadami odmeňovania poslancov a členov komisií OZ v Mošovciach sa rušia
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ schválenými na zasadnutí OZ
dňa 13. marca 2015, uznesením č. E/13/2015.
3. Tieto zásady boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Mošovciach
E/53/2016 zo dňa 15. decembra 2016 a nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.

Ing. Peter Košík
starosta obce

