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Obecné zastupiteľstvo v Made, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) v spojení
s ustanovením § 25 ods. 5 a ods.8 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva (ďalej len "Zásady")

Článok I
Základné ustanovenia

l. Zásady určujú záväzné pravidlá pre odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Mad za niektoré činnosti pri výkone ich funkcie.

2. Práca poslanca obecného zastupiteľstva je zásadne vykonávaná bez prerušenia pracovného
alebo obdobného pomeru.

3. Odmeny v zmysle týchto Zásad sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov obce na príslušný
rozpočtový rok.

4. Tieto Zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je na výkon funkcie zástupcu
starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania. Takémuto poslancovi patrí plat od obce
určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70%
mesačného platu starostu v zmysle ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

5. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 zákona Č. 369/1993
Zb. o obecnom zriadení a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena
podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určený starostom, najviac vo výške 70 %
mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Týmto nie je
dotknutý národ na odmenu podľa týchto zásad.

6. Zástupcovi starostu, ktorí plní úlohy starostu po zániku mandátu starostu pred uplynutím
funkčného obdobia, patrí plat podľa zákona Č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p.

Článok II
Predmet úpravy

l. Tieto Zásady upravujú odmeňovanie:
a) poslancov obecného zastupiteľstva
b) zástupcu starostu.

2. Obec poskytuje tieto odmeny vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie
podľa týchto zásad odmeňovania poslancov.

3. Poslancovi patrí okrem odmeny aj náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti
s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre
zamestnancov v pracovnom pomere, t.j. podľa zákona Č. 283/2002 Z.z. o cestovných
náhradách v z.n.p.

4. Poslancovi možno poskytnúť odmenu za výkon činnosti podľa predchádzajúceho odseku
v jednom kalendárnom roku. najviac vo výške jedného mesačného platu starostu bez
zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny v zmysle zákona Č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p ..

Článok III
Odmeňovanie poslancov

1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí:
a) za výkon funkcie poslanca v obecnom zastupiteľstve 42 EUR za mesiac.



b) za výkon osobitných úloh odmena vo výške 42 EUR za vykonanú prácu na
obecných slávnostiach, športových a kultúrnych podujatiach.

2. Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva a jeho orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí
prílohu zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.

3. Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z týchto prezenčných listín,
ako aj iných podkladov dokumentujúcich konkrétnu činnosť poslanca
v súvislosti splnením jeho funkcie.

4. Odmeny poslancom sú vyplácané prostredníctvom obecného úradu obce Mad
v hotovosti z pokladne štvrt'ročne.

5. Súčet všetkých odmien poslanca obecného zastupiteľstva nesmie
v kalendárnom roku presiahnuť sumu jedného mesačného platu starostu obce
Mad v danom kalendárnom roku bez zvýšenia podľa príslušnej platovej
skupiny.

Článok IV.
Odmeňovanie zástupcu starostu obce

l. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo plne uvoľnený
zo zamestnania patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu odmena vo výške 72 EUR za
mesiac.

2. Odmena za vykonávanie úloh zástupcu starostu sa vypláca štvrťročne v hotovosti
prostredníctvom obecného úradu obce Mad.

3. Súčet všetkých odmien poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu zástupcu
starostu nesmie v kalendárnom roku presiahnuť sumu jedného mesačného platu starostu obce
Mad v danom roku bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Do súčtu týchto odmien sa
započítava aj odmena za výkon funkcie zástupcu starostu.

Článok V
Záverečné ustanovenia

l. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Mad boli schválené uznesením
obecného zastupiteľstva obce Mad dňa 23.01.2020

2. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť 01.02.2020
Týmto dňom sa zrušujú Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Mad zo
dňa 30.11.2018 vrátane ich dodatkov.

3. 

starosta

V Made, dňa 27.01.2020


