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Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom týchto zásad je bližšie určiť pravidlá odmeňovania:
a) starostu obce
b) hlavného kontrolóra
c) zástupcu starostu obce
d) poslancov obecného zastupiteľstva Obce Dolná Poruba ( ďalej len „poslanci“ )
e) predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva ( ďalej len „predsedovia a členovia
komisií OZ“ )
f) veliteľa DHZ Dolná Poruba
2. Zásady odmeňovania poslancov a ďalších volených predstaviteľov obce Dolná Poruba sú
spracované v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a ďalších súvisiacich právnych predpisov.
Článok 2
Starosta obce
1. Plat starostu obce určuje obecné zastupiteľstvo uznesením v zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov a primátorov miest v platnom znení. Starostovi patrí plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov
obce podľa § 4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Plat starostu nemôže byť nižší ako je
ustanovené v § 3 ods.1. Z8kladný plat starostu ( priemerná mzda v NH x koeficient z tabuľky §4
ods. 1 ) môže Obecné zastupiteľstvo zvýšiť rozhodnutím až o 60 % ( § 4 ods.2). Takto určený plat
sa každoročne upravuje podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH SR a OZ plat
starostu opätovne raz ročne prerokuje.
Článok 2
Hlavný kontrolór
1. Plat hlavného kontrolóra je určený v § 18 c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení. V súlade s uvedeným je plat hlavného kontrolóra súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu

SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. Takto každoročne
vypočítaný plat zaokrúhlený smerom nahor na celé eurá, mu prináleží vždy od 01.01. kalendárneho
roka.
2. Ak má hlavný kontrolór dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, patrí mu plat podľa
odseku 1 v závislosti od dĺžky pracovného času.
Článok 3
Odmena zástupcu starostu
1. Zástupcovi starostu, ktorý je zároveň poslancom OZ a ktorý nevykonáva funkciu na plný alebo
čiastočný úväzok, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru, patrí mesačná odmena vo
výške 50 Eur.
2. Zástupcovi starostu, ktorý je zároveň poslancom OZ patrí odmena vo výške 25 Eur za každú
účasť na zasadnutí OZ.
3. Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade zvýšenej náročnosti
výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Pri výške odmeny sa prihliada na
čas strávený pri plnení úloh v prospech obce Dolná Poruba. Návrh na túto odmenu predkladá
starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhodne uznesením obecné zastupiteľstvo.
Článok 4
Odmeňovanie poslancov, členom komisií a veliteľa DHZ
1. Poslancom obecného zastupiteľstva sa poskytujú odmeny, ktoré predstavujú hrubý príjem
nasledovne:
a) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 25 Eur/1 zasadnutie
b) mimoriadna odmena schválená starostom za plnenie konkrétnych úloh s ohľadom na
dosiahnuté výsledky a čas strávený pri plnení úloh v prospech obce Dolná Poruba.
2. Komisiám zriadeným pri obecnom zastupiteľstve sa poskytujú odmeny nasledovne:
a) predsedovi komisie za účasť na zasadnutí komisie vo výške 25 Eur/1 zasadnutie
b) členovi komisie za účasť na zasadnutí komisie vo výške 25 Eur/1 zasadnutie.
c) predsedovi a členovi komisie mimoriadnu odmenu schválená starostom za plnenie
konkrétnych úloh s ohľadom na dosiahnuté výsledky a čas strávený pri plnení úloh v prospech
obce Dolná Poruba.
3. Veliteľovi DHZ odmenu schvaľuje starosta obce. Pri návrhu zohľadňuje účasť, aktivitu,
funkčnosť a plnenie konkrétnych úloh Dobrovoľného hasičského zboru Dolná Poruba.
4. Podkladom pre vyplatenie odmeny poslanca, predsedu a člena komisie sú prezenčné listiny zo
zasadnutia OcZ a prezenčné listiny zo zasadnutia komisie. K vyplateniu odmien predloží
starostovi obce zamestnanec ekonomického úseku zosumarizovaný prehľad účasti poslancov
a členov komisií na zasadnutí zastupiteľstva a jednotlivých komisií rozčleneným podľa
jednotlivých členov za každý polrok v danom roku.
5. O odmene veliteľa DHZ rozhoduje starosta obce.
6. Poslanec obecného zastupiteľstva, predseda komisie, člen komisie a veliteľ DHZ sa môže
písomne vzdať odmeny za výkon svojej činnosti.

Článok 5
Splatnosť odmeny
1. Odmeny sú vyplácané:
a) polročne za zasadnutia obecného zastupiteľstva
b) polročne za zasadnutia komisií
c) ročne veliteľovi DHZ Dolná Poruba.
2. Odmeny sú vyplácané v hotovosti z pokladne obecného úradu alebo prevodom na účet vo
výplatnom termíne.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Výdavky súvisiace s výplatou odmien podľa týchto zásad sa uhrádzajú z rozpočtových
prostriedkov a sú limitované možnosťami rozpočtu obce Dolná Poruba.
2. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. V prípade, že komisie nebudú pracovať v zmysle princípov hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti, môže starosta obce navrhnúť obecnému zastupiteľstvu prehodnotenie odmeňovania
podľa týchto zásad.
4. Zásady odmeňovania poslancov OZ, členov komisií a volených zástupcov samosprávy obce boli
schválené obecným zastupiteľstvom v Dolnej Porube dňa 19.03.2019.

V Dolnej Porube, 04.03. 2019
JUDr. Miroslav Kopčan
starosta obce

