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Obecné zastupiteľstvo v Cinobani  na základe § 11 ods. 4 písm. k/ zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto 
 
 
 
 
 
 
Zásady odme ňovania poslancov, členov stálych a do časných 
komisií obecného zastupite ľstva  a volených orgánov  obce 
Cinoba ňa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tieto Zásady odme ňovania poslancov, členov stálych a do časných komisií obecného 
zastupite ľstva  a volených orgánov  obce Cinoba ňa 
schválilo Obecné  zastupiteľstvo v Cinobani  na svojom zasadnutí dňa 25.10.2010 
uznesením č. 9/2010  a nadobúdajú účinnosť dňa 25.10.2010. 
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Obecné zastupiteľstvo v Cinobani  na základe § 11 ods. 4 písm. k/ zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto 
 
Zásady odme ňovania poslancov, členov stálych a do časných komisií obecného 
zastupite ľstva  a volených orgánov  obce Cinoba ňa 
 
§ 1 
 
Úvodné ustanovenia 
 
Zásady odmeňovania poslancov, členov stálych a dočasných komisií obecného 
zastupiteľstva  a volených orgánov  obce Cinobaňa sa vzťahuje na 
poslancov obecného zastupiteľstva obce Cinobaňa  a volených funkcionárov obce 
Cinobaňa. 
 
§ 2 
 
Odmeňovanie starostu 
 
1. -  starostovi patrí plat podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení. 
 
§ 3 
 
Odmeňovanie hlavného kontrolóra 
 
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 1,54 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  odmenu až do 
výšky 30% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.  Odmena bude 
schvaľovaná OZ štvrťročne v poslednom mesiaci príslušného štvrťroka. 
3. Plat podľa bodu 1./ prináleží hlavnému kontrolórovi od 1. dňa v roku. 
 
§ 4 
 
Odmeňovanie zástupcu starostu 
 
1. Zástupcovi starostu za vykonávanie úloh, ktorými ho poverilo OZ patrí odmena vo 
výške 15% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej 
na základe údajov Štatistického úradu SR za  predchádzajúci kalendárny rok. Odmena sa 
vypláca 1x štvrťročne. 
 
2. Zástupcovi starostu k základnej odmene môže byť vyplatená pohyblivá zložka 
odmeny do výšky 25% vyplatenej odmeny. O výške rozhoduje OZ na základe návrhu 
starostu obce. Odmena sa vypláca 1x za polrok. 
 
3. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu ( ak zanikol mandát starostu pred 
uplynutím funkčného obdobia, až do zloženia sľubu novozvoleného starostu ) patrí 
plat v zmysle ust. § 4 zákona č. 253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov. 
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§ 5 
 
Odmeňovanie poslancov 
 
1. Každému poslancovi za výkon funkcie poslanca prináleží finančná odmena, ktorá 
slúži na pokrytie nákladov ako: 
‐ náhrada za ušlú mzdu ( resp. u podnikateľov za ušlý príjem ) v zamestnaní z dôvodu 
plnenia si svojich povinností poslanca ( účasť na OZ, pracovné stretnutie poslancov  - PSP, 
akciách obce) 
‐ náhrada za jeho voľný čas strávený štúdiom potrebných materiálov k plnohodnotnej 
práci poslanca ( podklady k OZ a PSP, zákony, ďalšie právne predpisy, VZN, odborná 
literatúra, tlač, internet ), 
‐ náhrada nákladov spojených s obstaraním potrebných podkladov, 
‐ nákladov na dopravu na stretnutia OZ, PSP, kancelárske potreby a iné. 
 
2. Odmena poslanca pozostáva : 
 
‐ za každú účasť na rokovaní OZ vo výške 2,0 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za  
predchádzajúci kalendárny rok Odmena sa vypláca 1x štvrťročne. 
 
3. Podkladom pre výplatu odmeny poslanca sú prezenčné listiny, vyhodnocovanie 
ktorých vykonáva zástupca starostu obce s predsedami komisií - Finančnej a správy 
majetku, Stavebnej a životného prostredia a Kultúry, telovýchovy, športu, soc. a verejného 
poriadku. 
 
§ 6 
 
Obec má zriadené stále komisie: 
 
Finančná a správy majetku 
Stavebná a životného prostredia 
Kultúry, telovýchovy, športu, sociálna a verejného poriadku 
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone fun kcionárov obce 
Redakčná radu 
Komisia pre ob čianskej záležitosti 
 
Odmeňovanie predsedov komisií 
 
1. Predsedovi stálej komisie zriadenej OZ za každé zasadnutie patrí odmena vo výške 
1 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na 
základe údajov Štatistického úradu SR za  predchádzajúci kalendárny rok. 
Odmena sa vyplatí za splnenia podmienok:  
a) Komisia sa stretne min. 1x za štvrťrok a na stretnutí sa bude riešiť konkrétna 
úloha uložená OZ alebo starostom obce alebo vykonanie kontroly v teréne, 
prerokovanie priestupkov, žiadostí, vypracovanie, posúdenie alebo schválenie 
odporúčania, resp. prípravy iniciatívneho návrhu na predloženie na PSP a OZ. 
 
2. Odmena sa vypláca 1x štvrťročne. 
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§ 7 
 
Odmeňovanie členov komisií 
 

1. Členom komisií patrí za ich činnosť finančná odmena. 
 
Výška odmeny pre jednotlivých členov stálej komisie zriadenej OZ je za každé zasadnutie   
0,75 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na 
základe údajov Štatistického úradu SR za  predchádzajúci kalendárny rok. 
 
     2.   Odmena sa vypláca 1x štvrťročne. 
 

3. Ak sa člen nezapája do činnosti komisie, odmena mu neprináleží.  
Ak by člen komisie, ktorý je zamestnancom obecného úradu vykonával činnosť komisie 
počas svojej pracovnej doby, odmena mu za túto dobu nepatrí. 
    
 
  4.   Členom komisie pre občianske záležitosti ( ďalej len ZPOZ ) za obrad uvítania detí do 
života, uzavretia manželstva, prijatie jubilantov v obradnej sieni, spoločenské 
slávnosti – udelenie čestného občianstva obce, prijatie významných návštev, 
osobností, slávnosť ku Dňu matiek, slávnosti obce, atď. prináleží: 
‐ sobášiacemu paušálna odmena  8,00 € 
- rečníkoví paušálna odmena 8,00 € 
 - príprava obradu – 5,00 € 
‐ recitátorovi paušálna odmena     5,00 € 
‐ spevákovi paušálna odmena    5,00 € 
‐ hudobníkovi / varhany /     paušálna odmena  5,00 € 
 
 5.   Členom KPOZ za obrad rozlúčky so zosnulým prináleží: 
‐ rečníkovi paušálna odmena 16,50 € 
‐ recitátorovi paušálna odmena  5,00 € 
‐ technikovi ozvučenia a príprava pohrebnej miestnosti paušálna odmena  7,00 €   
Odmeny za úkony prináležia pokiaľ sa práca vykonáva  nad rámec  pracovnej doby 
zamestnancov Obce.  
 - za kreslenie a písanie do pamätnej knihy prináleží: 
‐ výtvarníkovi paušálna odmena 3,50 € za jeden zápis 
 
6. Predseda KPOZ je zodpovedný za vypracovanie podkladov pre výplatu odmien pre 
účinkujúcich na obradoch a slávnostiach.  
Po skončení štvrťroka  predloží mzdovej účtovníčke pracovný výkaz spracovaný za uplynulé 
obdobie schválený starostom obce. Odmeny sa vyplácajú štvrťročne  
7. Na členov komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov sa pri ich odmeňovaní nevzťahujú body § 6 odst. 1 a 2 a  § 7 odst.1,2,3,4,5,6.  
 
- . Výška ich odmeny je jednorázová vo výške 0,75 % z priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 
SR za  predchádzajúci kalendárny rok. 
 
8. Odmena vyplácaná poslancom za prácu v jednotlivých orgánoch sa sčitáva. 
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§ 8 
 
Odmeňovanie kronikára obce 
 
Povinnosti kronikára -  priebežne zhromažďovať a zaznamenávať udalosti a informácie 
týkajúce sa života obce počas kalendárneho roka. 

- vyhotovenie návrhu zápisu do kroniky po ukončení kalenárneho roka do 31. marca 
nasledujúceho roka a predložiť na posúdenie obecnému zastupiteľstvu. 

- Odmena je vyplácaná po vyhotovení prepisu a odovzdaní strojopisných odpisov. 
 
Výška odmeny za jednu normalizovanú strojopisnú str anu je vo výške 1,25 %  z 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe 
údajov Štatistického úradu SR za  predchádzajúci kalendárny rok. 
 

 
Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmeny a doplnky týchto Zásad odme ňovania poslancov, členov stálych a do časných 
komisií obecného zastupite ľstva  a volených orgánov  obce Cinoba ňa schvaľuje obecné 
zastupiteľstvo. 
2. Tieto Zásady odme ňovania poslancov, členov stálych a do časných komisií 
obecného zastupite ľstva  a volených orgánov  obce Cinoba ňa súčasťou Rokovacieho 
poriadku Obecného zastupiteľstva v Cinobani. 
3. Tieto Zásady odme ňovania poslancov, členov stálych a do časných komisií 
obecného zastupite ľstva  a volených orgánov  obce Cinoba ňa 
schválilo Obecné  zastupiteľstvo v Cinobani  na svojom zasadnutí dňa 25.10.2010 
uznesením č. 9/2010  a nadobúdajú účinnosť dňa 25.10.2010. 
4. Tieto Zásady odme ňovania poslancov, členov stálych a do časných komisií 
obecného zastupite ľstva  a volených orgánov  obce Cinoba ňa rušia uznesenie OZ 
v Cinobani, č. 12/2009 zo dňa 14.12.2009 v bode I. schvaľuje, odst. 11,12,13. 
5. Tieto Zásady odme ňovania poslancov, členov stálych a do časných komisií 
obecného zastupite ľstva  a volených orgánov  obce Cinoba ňa sa menia a dopĺňajú 
uznesením č. 3/2011 zo dňa 30.03.2011 s účinnosťou od 01.04.2011 
6. Tieto Zásady odme ňovania poslancov, členov stálych a do časných komisií 
obecného zastupite ľstva  a volených orgánov  obce Cinoba ňa sa menia a dopĺňajú 
uznesením č. 14/2011 zo dňa 14.12.2011 s účinnosťou od 01.01.2012 
 
 
         
V Cinobani, dňa 15.12.2011     Jozef   MELICHER 
              starosta obce  
    


