ZÁSADY
ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA TURIE
A ČLENOV ORGÁNOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TURIE

ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Turí v súlade s § 11 odst. 4 písmeno k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

Článok 1
Rozsah pôsobnosti
Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Turí (ďalej len zásady)
upravujú odmeňovanie:
1) poslancov Obecného zastupiteľstva obce Turie a členov stálych a dočasných komisií
obecného zastupiteľstva z radov iných osôb než poslancov obecného zastupiteľstva obce
Turie (ďalej len „člen komisie OZ“),
2) zástupcu starostu obce Turie, ktorý nie je, alebo je dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania
na výkon funkcie (ďalej len „zástupca starostu“),
3) poskytovanie náhrady ušlého zárobku poslancov,
4) vzdanie sa odmeny poslancami, členmi komisií OZ, ktorí nie sú poslancami z radov iných
občanov.
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Článok 2
Odmena poslancov
Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce odmena vo výške:
40 € za účasť na zasadnutí zastupiteľstva,
20 € za účasť na zasadnutí obecnej rady, ak je zriadená,
20 € za účasť na zasadnutí komisie OZ alebo 30 € za účasť na zasadnutí komisie OZ, ak je
poslanec predsedom tejto komisie a spracuje dôvodovú správu k prijatiu uznesenia,
20 € poverenému poslancovi, ktorý vykonal úkony zvolávania a vedenia zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veda, ods. 5
tretia veta alebo ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Ustanovenie odsekov 1) a 2) tohto článku tým nie je dotknuté,
Poslancovi možno priznať okrem odmeny podľa ods. 1) tohto článku aj mimoriadnu
odmenu v prípade splnenia osobitne významnej činnosti pri výkone jeho funkcie alebo za
kvalitné plnenie úloh počas uplynulého kalendárneho roka. Mimoriadnu odmenu navrhuje
starosta, alebo niektorý poslanec a schvaľuje ju obecné zastupiteľstvo osobitným uznesením.
Pri neúčasti na zasadnutí zastupiteľstva, obecnej rady alebo komisie OZ odmena poslancovi
podľa ods. 1) nepatrí.
Odmena podľa ods. 1 a), b), c) sa poslancovi zníži o 50 %, ak sa nezúčastní minimálne 50 %
trvania zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady alebo komisie OZ.
V prípade, ak nie sú zastupiteľstvo, obecná rada alebo komisia uznášaniaschopné,
poslancom prítomným na zasadnutí patrí odmena podľa odseku 1 tohto článku.
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Článok 3
Plat zástupcu starostu
Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a
- je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu patrí plat od
obce vo výške najviac 70 % mesačného platu starostu s navýšením.
- nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu patrí
odmena od obce najviac 70 % mesačného platu starostu bez navýšenia.
Plat, alebo odmenu zástupcovi starostu určuje starosta.
Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a je dlhodobo uvoľnený zo
zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu nepatrí po dobu jeho dlhodobého
uvoľnenia zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu odmena podľa článku 2)
týchto zásad.
Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a nie je dlhodobo uvoľnený zo
zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu patrí po dobu jeho výkonu funkcie
zástupcu starostu aj odmena podľa článku 2 týchto zásad.

Článok 4
Odmena člena stálej a dočasnej komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je
poslancom
1) Členom komisií OZ, ktorí nie sú poslancami OZ patrí za výkon funkcie odmena vo výške
20 € za účasť na zasadnutí komisie OZ.
2) Pri neúčasti na zasadnutí OZ sa odmena podľa odseku 1) tohto článku neprizná.
Odmena podľa ods. 1) sa členovi komisie zníži o 50 %, ak sa nezúčastní minimálne 50 %
trvania zasadnutia komisie OZ.
3) V prípade, ak nie je komisia OZ uznášaniaschopná, prítomným členom komisie OZ, ktorí
nie sú poslancami patrí odmena podľa odseku 1) tohto článku.
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Článok 5
Náhrada ušlého zárobku
Poslancovi, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere, poskytuje obec náhradu
ušlého zárobku za čas výkonu jeho funkcie. Nárok na úhradu odmeny podľa článku 2 týchto
zásad tým nie je dotknutý.
Náhrada ušlého zárobku sa poskytuje za čas, po ktorý nemohol poslanec vykonávať
zárobkovú činnosť z dôvodu účasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady,
komisie OZ, alebo z dôvodu účasti na spoločenských slávnostiach, na ktoré bol vyslaný
starostom. V prípade zástupcu starostu, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere,
a teda mu nepatrí plat podľa článku 3 týchto zásad sa náhrada ušlého zárobku poskytuje
za čas plnenia úloh funkcie zástupcu starostu podľa mesačného výkazu práce.
Ak poslanec: a) je v pracovno-právnom vzťahu, patrí náhrada zamestnávateľovi poslanca,
b) je SZČO, patrí náhrada jemu.
Náhradu ušlého zárobku poskytuje obec zamestnávateľovi poslanca alebo poslancovi len
v prípade, ak si zamestnávateľ poslanca alebo poslanec tento nárok riadne uplatní.
Výška náhrady ušlého zárobku za čas určený podľa odseku 2) tohto článku sa vypočíta zo
základu dane z príjmov fyzických osôb2 delenej počtom pracovných hodín pripadajúcich na
kalendárny rok, ktorý osobitný predpis3 pripúšťa ako najvyšší rozsah pracovného času
zamestnancov v pracovnoprávom alebo obdobnom pracovnom vzťahu. Výšku základu dane
z príjmov fyzických osôb preukazuje poslanec platobným výmerom vydaným orgánom
vykonávajúcim správu dane za posledné zdaňovacie obdobie, ktoré predchádzalo dňu,

v ktorom je nárok na náhradu uplatňovaný, ak bol vydaný, inak daňovým priznaním za
posledné zdaňovacie obdobie.
5) Ak nemožno výšku ušlého zárobku preukázať podľa odseku 4 tohto článku patrí poslancovi
náhrada ušlého zárobku za hodinu v sume minimálnej hodinovej mzdy určenej podľa
osobitného predpisu4.
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Článok 6
Spoločné ustanovenia
Odmena poslanca podľa článku 2 a náhrada ušlého zárobku podľa článku 5 týchto zásad sa
vypláca štvrťročne pozadu vo výplatných termínoch za 3., 6., 9., a 11. mesiac podľa účasti
poslanca na zasadnutiach, spravidla do 10. dňa v nasledujúcom mesiaci na osobný účet.
Podkladom pre vyplatenie odmeny poslancovi sú prezenčné listiny zo zasadnutí
jednotlivých orgánov alebo iný relevantný doklad preukazujúci účasť/neúčasť poslanca na
zasadnutí alebo slávnosti.
Celková odmena poslanca podľa článku 2 týchto zásad nesmie za obdobie 1 kalendárneho
roka prekročiť sumu mesačného platu starostu obce Turie bez zvýšenia podľa príslušnej
platovej skupiny1, pričom odmena za výkon funkcie zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo
uvoľnený na výkon funkcie zo zamestnania sa do úhrnu odmien poslanca nezapočíta.
V prípade, ak mandát poslanca netrvá celý kalendárny rok, bude alikvótne prepočítaný aj
maximálny zákonný strop pre určenie maximálnej výšky odmeny poslanca podľa odseku 2)
tohto článku (t. z. suma mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej
skupiny5). V prípade dosiahnutia tejto maximálnej sumy odmeny poslanca počas
kalendárneho roka, poslancovi v období do skončenia kalendárneho roka nevzniká nárok na
vyplatenie akýchkoľvek ďalších odmien podľa článku 2 týchto zásad.
Odmena členovi komisie OZ, ktorý nie je poslancom sa vypláca štvrťročne pozadu vo
výplatných termínoch za 3., 6., 9., a 11. mesiac podľa účasti poslanca na zasadnutiach,
spravidla do 10. dňa v nasledujúcom mesiaci na osobný účet. Podkladom pre vyplatenie
odmien sú prezenčné listiny zo zasadnutí komisií OZ.
Celková odmena vyplatená členovi komisie OZ, ktorý nie je poslancom podľa článku 4
týchto zásad nesmie prekročiť v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu
starostu obce Turie bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny5.
V prípade, ak funkcia člena komisie OZ, ktorý nie je poslancom netrvá celý kalendárny rok,
bude alikvótne prepočítaný aj maximálny zákonný strop pre určenie výšky odmeny člena
komisie OZ podľa ods. 5) tohto článku (t.z. ½ sumy mesačného platu starostu bez zvýšenia
podľa príslušnej platovej skupiny5). V prípade dosiahnutia tejto maximálnej sumy odmeny
počas kalendárneho roka členovi komisie OZ, ktorý nie je poslancom v období do skončenia
kalendárneho roka nevzniká nárok na vyplatenie akýchkoľvek ďalších odmien podľa článku
4 týchto zásad.
Primeraný plat zástupcu starostu obce dlhodobo plne uvoľneného zo zamestnania na výkon
funkcie zástupcu starostu je vyplácaný mesačne vo výplatnom termíne zamestnancov obce
Turie.
Výdavky súvisiace s výplatou odmien a primeraného platu zástupcu dlhodobo plne
uvoľneného zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu v zmysle týchto zásad sa
uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov obce Turie.

Nároky poslanca podľa § 25 ods. 5 druhej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na náhradu skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s
výkonom funkcie poslanca vznikli podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov
v pracovnom pomere, týmto nie sú dotknuté.
Článok 7
Vzdanie sa odmeny
1) Odmena podľa článku 2 alebo článku 4 alebo jej časť nepatrí poslancovi, členovi komisie
OZ, ktorý nie je poslancom, ktorý písomne vyhlási, že svoj mandát alebo funkciu bude
vykonávať bez nároku na odmenu alebo jej časť a to až do času, kým rovnakým spôsobom
nevyhlási opak.
2) Písomné vyhlásenie poslanca, člena komisie OZ, ktorý nie je poslancom o vzdaní sa nároku
na odmenu alebo jej časti, doručené obci Turie pred nadobudnutím účinnosti týchto zásad,
sa považuje za platné.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1) Zrušujú sa Zásady odmeňovania schválené Obecným zastupiteľstvom v Turí dňa 14.
09.2018 uznesením č. 61/2018 .
2) Tieto zásady odmeňovania boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Turí dňa 21. 02.
2019 uznesením 3/III/2019 a nadobúdajú účinnosť dňom 01. 02. 2019.
3) Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje uznesením obecné zastupiteľstvo.
V Turí, dňa 21. 02. 2019.

Alica Kostolná
starostka
_______________________________
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