Obecné zastupiteľstvo v Hornom Mýte v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona
č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto

Zásady odmeňovania poslancov
a volených orgánov obce Horné Mýto
čl. 1
Predmet úpravy
1. Tieto zásady odmeňovania sa vzťahujú na odmeňovanie
poslancov obecného
zastupiteľstva, predsedov a členov odborných komisií a hlavného kontrolóra obce Horné
Mýto.
2. Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce. Platové pomery
a odmeňovanie starostu obce sú upravené osobitným právnym predpisom (zákon č. 253/1994
Z.z.o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších zmien a doplnkov).
čl. 2
Poslanec obecného zastupiteľstva
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške 20,- € za
každú
osobnú
účasť
na
zasadnutí
obecného
zastupiteľstva.
2. Poslancovi patrí odmena aj v prípade neúčastí na zasadnutí obecného zastupiteľstva v
prípade, že poslanec sa nezúčastnil na rokovaní zastupiteľstva z dôvodu poverenia a plnenia
úloh určených zastupiteľstvom, resp. starostom obce, alebo z iných vážnych dôvodov
uznaných starostom obce.
3. V prípade, že je z dôvodu nedostatočného počtu poslancov obecné zastupiteľstvo uznášania
neschopné, patrí prítomnému poslancovi odmena len vo výške 20 % z odmeny podľa ods.1
tohto článku.
4. Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom sú prezenčné listiny zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Odmena je poslancovi vyplatená jednorazovo na konci kalendárneho roku na
ktorý sa odmena vzťahuje v riadnom výplatnom termíne obecného úradu.
čl. 3
Zástupca starostu obce
1. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu patrí okrem poslaneckej odmeny
podľa čl. 2 týchto zásad aj odmena zástupcu starostu za každý kalendárny mesiac výkonu
funkcie. Alikvotná časť odmeny mu patrí aj za kalendárny mesiac, v ktorom došlo
k povereniu zastupovaním starostu obce.

2. Na základe zmeny zákona č. 369/1990 Zb. novelou č. 5/2019 zo dňa 09.01.2019
poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo
uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu
funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia
podľa príslušnej platovej skupiny. Za výkonu funkcie zástupcu starostu patrí mesačná
odmena vo výške 15 %. a súčasne aj za kalendárny mesiac zániku výkonu funkcie, a to
prepočítanej na kalendárne dni výkonu funkcie.
3. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu
v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného
starostu.
Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, tak patrí plat starostu 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.
4. Odmena zástupcovi starostu je vyplatená mesačne v riadnom výplatnom termíne obecného
úradu.
čl. 4
Predseda a člen komisie obecného zastupiteľstva
1. Poslancovi, ktorý je súčasne predsedom komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej
odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 15,- € za účasť na zasadnutí komisie
v príslušnom kalendárnom roku.
2. Poslancovi, ktorý je súčasne členom komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej
odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 5,-€ za účasť na zasadnutí komisie
v príslušnom kalendárnom roku.
3. Členovi komisie obecného zastupiteľstva z radov občanov patrí odmena vo výške 5,- € za
účasť na zasadnutí komisie v príslušnom kalendárnom roku.
4. Podkladmi pre poskytnutie odmien sú prezenčné listiny zo zasadnutia komisie.
5. Odmena je predsedovi a členovi komisie vyplatená jednorazovo na konci kalendárneho
roku na ktorý sa odmena vzťahuje v riadnom výplatnom termíne obecného úradu.
čl. 5
Hlavný kontrolór obce
1. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku 1,28 čo je v súlade s ust. § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení.
2. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky
30% z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa ods. 1 na návrh ktoréhokoľvek poslanca
obecného zastupiteľstva s určením obdobia vyplácania schválenej odmeny.

čl. 6
Vzdanie sa odmeny poslanca
1.Poslanecmá právo vzdať sa odmeny poslanca.
2. Čestné vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť zaslané na obecný úrad
v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku.
čl. 7
Spoločné ustanovenia
1. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto
zásadám alebo prijatím nových zásad. Na prijatie týchto zásad alebo na ich zmenu sa
vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obce Horné Mýto schválilo Obecné zastupiteľstvo v
Hornom Mýte v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov na svojom zasadnutí dňa 28.1.2019, uznesením
č. 3/2019.
2. Tieto Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov Obce Horné Mýto nadobúdajú
účinnosť dňom 01.02.2019, čl. 3 ods. 1 platí až do schválenia a účinnosti týchto zásad.
3. Nadobudnutím účinnosti týchto Zásad odmeňovania poslancov a volených orgánov obce
Horné Mýto sa ruší platnosť Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce
Horné.Mýto zo dňa 27.01.2015 uznesenieč.5/2015.

V Hornom Mýte, 29.01.2019

Andrej Puss
starosta obce

