Obecné zastupiteľstvo Obce Kanianke v zmysle § 11, ods. 4, písm. k) Zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva tieto :

Zásady odmeňovania poslancov a ďalších volených predstaviteľov obce
Kanianka a účinkujúcich pri občianskych obradoch
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Tento vnútorný predpis upravuje odmeňovanie:
a) starostu obce,
b) hlavného kontrolóra,
c) zástupcu starostu,
d) poslancov obecného zastupiteľstva obce Kanianka (ďalej len „poslanci“), členov
obecnej rady (ďalej len „členovia OR“), predsedov a členov komisií obecného
zastupiteľstva (ďalej len „predsedovia a členovia komisií OZ“),
e) zboru pre občianske záležitosti (ďalej len „ZPOZ“) a sobášiacich.
2. Zásady odmeňovania poslancov a ďalších volených predstaviteľov obce Kanianka vrátane
ZPOZ, sú spracované v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a ďalších súvisiacich právnych predpisov.
Čl. 2
Platové pomery starostu
1. Plat starostu obce určuje obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších zmien a doplnkov a v súlade s týmito zásadami.
2. Funkcia starostu obce je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere a patrí
mu odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
3. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce v zmysle § 4, ods. 1
zákona č. 253/1994 Z.z. a prepočítava sa spätne od 01.01. príslušného kalendárneho roka.
4. Plat starostu nemôže byť nižší ako je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo môže tento plat svojim uznesením zvýšiť až o 70%.
5. Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1.
Zákona 253/19994 Z.z.
6. Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.
7. Starostovi, ktorý nevykonávala funkciu v celom rozsahu, patrí plat v pomernej časti
zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. Tento plat nemôže byť nižší ako súčin platu
uvedeného v § 3 zákona č. 253/1994 Z.z. a koeficientu 0,3.
8. Počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce podľa osobitného predpisu patrí
starostovi plat podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.. Obecné zastupiteľstvo počas tejto
doby nemôže starostovi zvýšiť plat podľa ods. 4 druhá veta.
9. Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods.1, alebo podľa ods. 2
zákona č. 253/1994 Z. z. musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.
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Čl. 3
Plat a odmena hlavného kontrolóra
1. Plat hlavného kontrolóra určuje obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s týmito zásadami.
2. Hlavný kontrolór je odborným voleným zamestnancom obce.
3. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce roka. Koeficient
je stanovený v § 18c ods. 1 zákona č 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.
4. Hlavnému kontrolórovi možno v súlade s § 18c ods. 5 zákona č 369/1990 z.z. o obecnom
zriadení schváliť odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra
určeného podľa ods. 3. a to spätne za celé hodnotené obdobie. Odmenu schvaľuje obecné
zastupiteľstvo raz za rok po predložení písomnej správy o kontrolnej činnosti za
predchádzajúci kalendárny rok. Pri schválení jej výšky OZ prihliada na náročnosť a kvalitu
vykonanej práce za hodnotené obdobie, rozsah a náročnosť vykonaných kontrol, ako aj na
odbornosť a iniciatívu hlavného kontrolóra.
5. Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore.
6. Pri úväzkovom hlavnom kontrolórovi obce s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom
podľa § 87 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len ZP), ako aj pri spoločnom
hlavnom kontrolórovi viacerých obcí s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom
podľa § 87 ZP sa do pracovného času započítava aj účasť na zasadnutiach OZ, OR, na
zasadnutí komisií, na kontrolných akciách mimo stáleho pracoviska, ako aj čas strávený na
pracovisku mimo stanovenej pracovnej doby obecného úradu (OÚ). Ustanovenia tohto
odseku sa nevzťahujú na hlavného kontrolóra s plným úväzkom v obci.
7. Do pracovného času hlavného kontrolóra obce, úväzkového hlavného kontrolóra obce, ako
aj spoločného hlavného kontrolóra viacerých obcí sa do pracovného času započítava aj čas
strávený na školeniach, konferenciách, pracovných poradách (napr. združenia hlavných
kontrolórov, atď..) súvisiacich s výkonom funkcie, do výšky ich úväzku.
8. Ostatné články týchto zásad sa na hlavného kontrolóra obce nevzťahujú.
Čl. 4
Odmena zástupcu starostu obce
1. Mesačná odmena zástupcu starostu obce dlhodobo uvoľneného z pracovného pomeru, ktorý
plní úlohy pre obec na plný alebo čiastočný úväzok a je do výkonu funkcie ustanovený
v súlade s § 13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení, je stanovená vo výške 70 % základného
platu starostu obce Kanianka podľa čl. 2, ods. 3 týchto zásad a násobku výšky úväzku
zástupcu starostu.
2. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcovi starostu podľa ods. 1 tohto článku na návrh starostu
obce schváliť ďalšiu odmenu do výšky 40 % z jeho vyplatených odmien za príslušné
obdobie s ohľadom na rozsah zastupovania starostu obce a dosiahnuté výsledky.
3. Ostatné články týchto zásad sa na zástupcu starostu podľa ods. 1, nevzťahujú.
4. Zástupcovi starostu, ktorý nevykonáva funkciu na plný alebo čiastočný úväzok, ktorý nie je
dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru, prináleží odmena v zmysle ďalších článkov
týchto zásad.
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5. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcovi starostu podľa ods. 4 tohto článku na návrh starostu
obce schváliť mimoriadnu odmenu za plnenie konkrétnych úloh s ohľadom na dosiahnuté
výsledky. Pri výške odmeny sa prihliada na čas strávený pri plnení úloh v prospech obce
Kanianka s prihliadnutím na výšku priemernej mzdy v národnom hospodárstve za
predchádzajúci rok.
Čl. 5
Odmeňovanie poslancov OZ, členov OR, predsedov a členov komisií OZ
1. Poslancom OZ, členom OR, predsedom a členom komisií sa môžu poskytovať za aktívny
výkon ich funkcií nasledovné odmeny:
a) Poslancovi OZ sa poskytuje za výkon verejnej funkcie odmena vo výške 10 € za každú
ukončenú polhodinu rokovania OZ.
b) Členovi OR patrí za každé zasadnutie OR odmena vo výške 10 € za každú ukončenú
polhodinu rokovania OR.
c) Predsedovi komisie OZ za každé zasadnutie komisie patrí odmena vo výške 5 € za
každú ukončenú polhodinu rokovania komisie OZ, maximálne do sumy 80 € za rok
a osobu.
d) Členom stálej komisie, ako aj členom komisie zriadenej len na konkrétny účel, ako aj
prizvaným odborníkom podľa riešenej problematiky patrí odmena za účasť na zasadnutí
do výšky 5 € za každú ukončenú polhodinu rokovania komisie OZ, maximálne do sumy
80 € za rok a osobu.
2. O výške odmeny pre jednotlivých členov komisie rozhoduje príslušný predseda komisie.
3. Poslancom OZ, členom OR, predsedom a členom komisie sa bude odmena uvedená v ods.1
písm. a), b), c) a d) vyplácať polročne na základe predložených zápisníc z rokovania.
Súčasťou zápisnice musí byť aj prezenčná listina prítomných na zasadnutí, s uvedením
dátumu, času trvania zasadnutia a návrhom predsedu komisie OZ na výšku odmeny
jednotlivým členom komisie v zmysle týchto zásad. Za predkladanie podkladov zo zasadnutí
zodpovedajú príslušný predsedovia jednotlivých komisií.
4. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje.
5. Pri neúčasti na zasadnutí OZ, OR a komisie OZ sa odmena neposkytne.
6. Odmeňovanie podľa týchto zásad zohľadňuje účasť a aktivitu poslancov a ďalších volených
predstaviteľov obce a ich prínos v prospech obce Kanianka.
7. Poslanec OZ a člen stálej komisie, ako aj člen komisie zriadenej len na konkrétny účel má
právo vzdať sa odmeny za výkon poslanca, člena stálej komisie, alebo člena komisie
zriadenej len na konkrétny účel. Vyhlásenie o vzdaní sa odmeny musí byť doručené na
obecný úrad v písomnej forme.
Čl. 6
Odmeňovanie účinkujúcich pri občianskych obradoch
1. Účinkujúcim pri obradoch bude priznaná odmena do výšky 8 € za každú ukončenú
polhodinu trvania obradu. Táto odmena patrí sobášiacemu, rečníkovi, organizačnému
pracovníkovi, recitátorovi a ostatným účinkujúcim. V tejto sume je zahrnutý aj príspevok
na ošatenie, príprava na akciu, vyhotovenie príhovoru, výber poézie, prózy, hudby, scenár,
nácvik a samotné účinkovanie.
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2. Odmena zapisovateľovi do pamätnej knihy obce je stanovená do výšky 3,30 € za jednu
stranu.
3. O výške odmeny, v zmysle týchto zásad, rozhoduje predseda Zboru pre občianske
záležitosti (ďalej len ZPOZ).
4. Podkladom pre vyplatenie odmien je evidencia spracovaná a podpísaná predsedom ZPOZ-u
s návrhom výšky odmeny pre jednotlivých účinkujúcich uvedených v ods. 1, v zmysle
týchto zásad. Uvedenú evidenciu predkladá predseda ekonomickému úseku obecného úradu
minimálne raz za polrok, alebo po ukončení akcie.
5. Ustanovenia uvedené v čl. 6 sa nevzťahujú na zamestnancov obecného úradu.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov a ďalších volených predstaviteľov obce Kanianka
a účinkujúcich pri občianskych obradoch sú limitované možnosťami rozpočtu obce
Kanianka na príslušný rozpočtový rok.
2. Predseda komisie ako poslanec OZ je povinný dodržiavať rozpočet obce Kanianka.
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. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje vždy obecné zastupiteľstvo obce Kanianka.
5. „Zásady odmeňovania poslancov a ďalších volených predstaviteľov obce Kanianka
a účinkujúcich pri občianskych obradoch“ boli prerokované na obecnom zastupiteľstve,
ktoré sa konalo dňa 10.12.2014 a boli schválené uznesením číslo 25/2014 . „Zásady
odmeňovania poslancov a ďalších volených predstaviteľov obce Kanianka a účinkujúcich
pri občianskych obradoch“ nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2015. Zároveň sa týmto dňom
rušia „Zásady odmeňovania činností pri výkone obecnej samosprávy“ schválené dňa
12.01.2011 uznesením číslo 34/2011, vrátane ich prípadných zmien a doplnkov.

Ing. Ivor Husár
starosta obce Kanianka
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