Obecné zastupiteľstvo v Rohožníku na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR
č.253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov s prihliadnutím na ustanovenia zákona NR SR č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov po prerokovaní odborovou organizáciou vydáva tento
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV
obecného zastupiteľstva obce Rohožník
Časť I.
Úvodné ustanovenia
§1
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rohožník (ďalej len „Zásady odmeňovania
poslancov“) upravujú poskytovanie platu a odmien poslancom Obecného zastupiteľstva obce Rohožník (ďalej
len „poslancom“) a členom komisií zriadených Obecným zastupiteľstvom obce Rohožník (ďalej len „členom
komisií“).
§2
Určenie odmeny poslancom
1) Poslancom a členom komisií obec poskytne odmenu v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), pričom základom pre určovanie odmien je výška schválených
prostriedkov pre tento účel v rozpočte obce.
2) Poslancovi možno podľa ustanovenia § 25 ods. 8 zákona poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy
a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v
kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
Poslancovi, ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného zákona môže nad rámec odmeny podľa prvej
vety patriť ďalšia odmena určená v zásadách odmeňovania poslancov.
§3
Odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií pri OZ
1) Odmeny za výkon poslaneckej funkcie sa rozdelia nasledovne:
a) 70% z odmien určených rozpočtom obce pre poslancov a členov komisií sa rozdelí podľa počtu účastí
poslancov na zasadnutiach, pričom za neúčasť na zasadaní sa odmena neposkytuje.
b) 25% z odmien určených rozpočtom obce pre poslancov a členov komisií sa rozdelí pre členov komisií za
prácu v komisiách podľa účastí členov komisií, pričom za neúčasť sa odmena neposkytuje.
c) 5% z odmien určených pre poslancov obecného zastupiteľstva sa rozdelí pre predsedov komisií podľa
účastí na rokovaní komisií.
2) Poslancovi, ktorý vykonáva povinnosti pri slávnostnom obrade občianskeho sobáša, civilného obradu poslednej
rozlúčky so zosnulým alebo slávnostného uvedenia do života novonarodených detí patrí za uskutočnenie tohto
obradu odmena vo výške 40,-€
3) Odmeny sa vyplácajú 1 krát ročne v poslednom mesiaci roka.
4) Odmena vyplácaná poslancom obecného zastupiteľstva za prácu v jednotlivých orgánoch sa sčítava.
5) Podkladom pre vyplatenie odmien za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva bude prezenčná listina.. .
6) Poslancom OZ a členom komisii pri OZ môže byť priznaná mimoriadna odmena vo výške, ktorú navrhuje
starosta obce spolu so zástupcom starostu a schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§4
Odmena zástupcu starostu obce
1) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu až do zvolenia nového
starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. V tomto období mu patrí plat starostu určený podľa osobitného
zákona.
2) Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13 ods. 3) zákona 369/1990 a nie je dlhodobo
uvoľnený zo zamestnania patrí v súlade s ustanovením §25 ods. 7) zákona 369/1990 mesačná odmena podľa
vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac však vo výške 70% mesačného platu
starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Tým nie je dotknutá odmena podľa ustanovenia § 25
ods. 8) zákona 369/1990 určená v zmysle ustanovenia § 4 týchto zásad.
3) Odmena pre zástupcu starostu určená v súlade s týmito zásadami obec zverejní na webovom sídle obce do 30
dní od jej určenia starostom.
§ 5
Zrážky z odmeny
Obec vykonáva zrážky z odmeny v zmysle § 131 Zákonníka práce. Iné zrážky z odmeny možno vykonať len na
základe dohody s poberateľom tejto odmeny.
§ 10
Záverečné ustanovenia
1) Obecný úrad je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a o iných
peňažných náležitostiach zamestnanca alebo o odmene v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Zmeny a doplnky Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rohožník schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Rohožníku.
3) Tieto zásady odmeňovania boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Rohožníku č ...... dňa
20.02.2019.
4) Tieto zásady odmeňovania nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2019. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad
sa ruší Poriadok odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rohožník zo dňa 12.12.2018.
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