Obecné zastupiteľstvo v Kopčanoch (ďalej len „obecné zastupiteľstvo) na základe
ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOPČANOCH
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom týchto zásad je určiť, v súlade zo zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, pravidlá odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Kopčanoch pri zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu ich
funkcie.
2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia
pracovného alebo obdobného pomeru.
Čl. 2
Rozsah pôsobnosti
1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kopčanoch (ďalej
len „zásady odmeňovania“) upravujú odmeňovanie:
a) poslanca – zástupcu starostu obce
b) poslanca obecného zastupiteľstva
c) poslanca – predsedu a člena komisie
d) neposlanca – člena komisie
2. Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie poslancov obecného
zastupiteľstva dlhodobo plne uvoľnených zo zamestnania na výkon funkcie poslanca,
ktorým patrí v súlade s osobitným predpisom so zákonom o obecnom zriadení
namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce.
3. Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce, ktoré je
upravené v zákone č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov
starostov a primátorov miest v znení zmien a doplnkov.

Čl. 3
Odmeňovanie zástupcu starostu obce
1. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu obce, ktorý je, na základe
písomného poverenia, oprávnený vykonávať úkony a činnosti ustanovené starostom,
patrí za vykonávanie týchto úloh paušálna odmena vo výške 116,–Eur za každý
mesiac.

2. Zástupcovi starostu obce, ktorý plní úlohy starostu (ak zanikol mandát starostu pred
uplynutím funkčného obdobia, až do zloženia sľubu novozvoleného starostu) patrí plat
v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čl. 4
Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva vo výške 17,–Eur za zasadnutie a 10,- Eur za zasadnutie pracovnej
porady.
2. Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Svoju účasť na zasadnutiach pracovnej porady je poslanec povinný
preukazovať na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice z pracovnej porady.
3. Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z týchto prezenčných listín, ako aj
iných podkladov dokumentujúcich konkrétnu činnosť poslanca v súvislosti s plnením
jeho funkcie.
4. Za neúčasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva odmena poslancovi neprislúcha.
Čl.5
Odmeňovanie komisií
1.
a)
b)
c)
d)

Obec Kopčany má zriadené tieto stále komisie:
komisia pre nakladanie s majetkom, financie, obchod a služby
komisia pre výstavbu, životné prostredie, energetiku a dopravu
komisia pre sociálne veci, školstvo, kultúru a šport
komisia verejného poriadku na prešetrenie sťažností na činnosť starostu, hlavného
kontrolóra obce a poslancov OZ

2. Členom komisií patrí za ich činnosť finančná odmena.
3. Výška odmeny jednotlivých členov stálej komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom
je 10,– Eur za každé zasadnutie.
4. Odmena sa vyplatí za podmienok, že komisia sa stretne 1x za štvrťrok a na stretnutí sa
bude riešiť konkrétna úloha uložená obecným zastupiteľstvom alebo starostom obce,
alebo vykonanie kontroly v teréne, prerokovanie priestupkov, žiadostí, vypracovanie,
posúdenie alebo schválenie odporúčania, resp. prípravy iniciatívneho návrhu.
5. Členom inventarizačných komisií, ktorí nie sú v zamestnancami obce Kopčany alebo
v inom pracovnom vzťahu napojenom na rozpočet obce prináleží za aktívnu účasť
v inventarizačnej komisii odmena vo výške 10,– Eur za každú komisiu.
6. Členovi komisie – občanovi neposlancovi prislúcha odmena podľa čl.5 ods.3.

7. Ak sa člen komisie – neposlanec, ktorý je súčasne zamestnancom obce Kopčany,
zúčastňuje zasadnutia komisie počas svojej pracovnej doby, odmena mu neprináleží.
8. Člen komisie je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach príslušnej komisie
na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia komisie.
9. Členovi, ktorý sa nezapája do činnosti komisie odmena neprináleží.

Čl.6
Spoločné ustanovenia
1. Odmeny sa vyplácajú polročne v najbližšom nasledujúcom výplatnom termíne
určenom pre zamestnancov obce na účet poslanca, výnimočne cez pokladnicu
obecného úradu.
2. Odmena vyplácaná poslancom za prácu v jednotlivých orgánoch sa sčítava.
3. Podkladom pre zúčtovanie a vyplatenie odmien poslancom a členom komisií podľa
Čl. 4 ods. 1, Čl. 5 ods.3, 6 a 7, týchto zásad je prezenčná listina a iné podklady
dokumentujúce činnosť.
4. Výdavky súvisiace s výplatou odmien uvedených v čl. 2 až 5 sa uhrádzajú
z rozpočtových prostriedkov obce.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kopčanoch ako aj ich
zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
2. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kopčanoch boli schválené
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Kopčanoch č. .../2012 dňa 14.3. 2012.
3. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
4. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kopčanoch rušia
uznesenie OZ v Zápisnici č. 56/2010 zo dňa 22.12.2010.

Ing. Dušan Dubecký
starosta obce

V Kopčanoch, 14.03.2012

