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Dôvodová správa
k prejednaniu návrhu uznesenia pre rokovanie
OZ Turová

K bodu: 4

Rôzne – Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ Turová

Predkladateľ materiálu: Mgr. Dana Vargová – hlavná
kontrolórka obce

podpis:

Spracovateľ materiálu:

podpis:

Martina Jančošková – ekonómka obce

Zdôvodnenie stanoviska predkladateľa:
Od 01.04.2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Nová
právna úprava okrem iného obsahuje úpravu poskytovania odmien poslancom obecného
zastupiteľstva, ako aj členom komisií obecného zastupiteľstva a členom výborov mestských
častí, ktorí nie sú poslancami, a to ustanovením finančného limitu v príslušnom kalendárnom
roku. Podrobnosti o spôsobe určenia výšky odmeny poslancov síce naďalej zostávajú
predmetom zásad odmeňovania poslancov, avšak limitované ustanoveným finančným
stropom tak ako je uvedené v § 25 ods. 8 "Poslancovi možno 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"
Z navrhovaného znenia vyplýva, že odmena poslanca obecného zastupiteľstva sa odvíja
vždy od základného mesačného platu starostu obce bez započítania prípadného zvýšenia
platu starostu obce podľa § 4 ods. 2 druhej vety zákona o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
Navrhované ustanovenie obsahuje napriek svojej určitej reštrikcii dynamickú valorizačnú
veličinu, ktorou je priemerná mesačná mzda v hospodárstve štátu.
Podľa novely zákona poslancom možno 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“. Novela sa týka i úpravy odmeny členov komisií/neposlancov: „členovi komisie,
ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu
polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny; to sa
vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.
V zmysle doteraz platných „Zásad odmeňovania poslancov OZ “ patrí poslancom odmena za
výkon funkcie v členení: poslanec OZ, člen Rady OZ. Odmena sa priznáva za účasť na rokovania
jednotlivých orgánov OZ v danom mesiaci, v ktorom je zvolané OZ. Výška odmeny je
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prepočítaná percentuálnym podielom k výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH SR
za predminulý kalendárny rok. Odmeny sa vyplácajú štvrťročne.
Od 1.4.2018 sa odmeny poslancom dorovnajú v zmysle novelizovaného zákona č. 389/1990 Zb.
a odpočítajú sa sumy, ktoré boli vyplatené v zmysle Zásad odmeňovania poslancov do 31.3.2018
S účinnosťou od 01.04.20108 budú odmeny prepočítané v zmysle novej úpravy a to v zmysle
zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest nasledovne:
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 7) za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 6. Plat
sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Podľa § 4 sa starostovia na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do
deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta. Pre našu obec podľa počtu
obyvateľov je ustanovený násobok 1,65 od 1.12.2018.
Výpočet maximálnej odmeny:
Poslanec:
Priemerná mzda v NH SR za rok – za príslušný rok vyhlásená ŠÚ SR * 1,65 a z toho 1/12 platu
– odmena za 1 zasadnutie OZ. Odmena sa zvyšuje na základe priemernej mzdy v NH SR za
každý rok
Na základe odporúčaní finančnej komisie bol spracovaný Dodatok č. 1 k Zásadám
odmeňovania poslancov OZ Turová nasledovne:

Funkcia

Výška
percentuálneho
podielu ročnej
odmeny

Poslanec OZ, ktorý vykonáva funkciu člena
obecnej rady

100 %

Ostatní poslanci OZ

70 %
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Odmena za
účasť na každom
OZ v €
280,00 €
196,00 €

