Obecné zastupiteľstvo v obci Ražňany, v zmysle zákona č. 369/90 Z.z. O obecnom
zriadení § 11 ods. 4 písm. k), v znení neskorších predpisov a zákona č. 253/1994 Z. z. O
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov vydáva tieto

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Tieto „Zásady odmeňovania poslancov“ (ďalej sa uvádza len: Zásady odmeňovania)
sa vzťahujú na starostu Obce Ražňany, na poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ražňany,
hlavného kontrolóra Obce Ražňany a členov stálych a dočasných komisií zriadených
obecným zastupiteľstvom. Zásady odmeňovania upravujú ich odmeňovanie.
2. Funkcia poslanca Obecného zastupiteľstva obce Ražňany sa zásadne vykonáva bez
prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
3 Za výkon funkcie poslanca vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie
patrí odmena.
4. Poslancovi patrí aj náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom
funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov
v pracovnom pomere.
Článok 2
Plat starostu obce
1. Platové pomery starostu obce upravuje zák. SNR č. 253/1994 Z. z. O právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov .
2. Starosta obce Ražňany vykonáva funkciu na plný úväzok.
3. Starostovi obce, patrí plat v plnej miere zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej
funkcie.
4. Starostovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania patrí plat,
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
a príslušného koeficientu (pre obec Ražňany je koeficient 2,2) podľa § 4 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov a úväzku na ktorý sa funkcia vykonáva,
zaokrúhlený smerom nahor na celé Euro, začínajúc 1. dňom mesiaca, v ktorom zložil
predpísaný sľub. Plat starostu nemôže byť nižší ako je ustanovené v prvej vete v tomto
odseku.
5. Plat sa každoročne upravuje k 31. marcu a vypláca sa spätne od l. januára
príslušného roka.

Článok 3
Odmena starostu obce
1. Obecné zastupiteľstvo na návrh poslancov v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. O
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest rozhoduje
s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie, o poskytnutí odmien až do výšky
50 % platov za obdobie, za ktoré sa táto poskytuje alebo mimoriadnu odmenu za činnosť
vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, pri
ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku a pri odstraňovaní ich následkov.
2. Výšku odmeny pre starostu obce Ražňany v percentách a za aké obdobie, schvaľuje
uznesením Obecné zastupiteľstvo obce Ražňany.
3. Výšku odmeny zástupcu starostu obce navrhuje starosta a schvaľuje ju obecné
zastupiteľstvo uznesením.
Článok 4
Plat hlavného kontrolóra obce
1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Jeho úlohou je vykonávať kontrolu
v zmysle § 18d, § 18e, § 18f zákona č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Do funkcie ho volí obecné zastupiteľstvo na dobu určitú 6 rokov. Za výkon
funkcie mu patrí plat v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. § 18c. Plat hlavného kontrolóra je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci
kalendárny rok, vyčíslenej na základe Štatistického úradu SR a príslušného koeficientu (pre
obec Ražňany je koeficient 1,54) s prihliadnutím na výšku pracovného úväzku.
2. Plat sa každoročne upravuje k 31. marcu a vypláca sa spätne od l. januára
príslušného roka.
3. Obecné zastupiteľstvo môže podľa § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Z.z. O
obecnom zriadení schvaľovať hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu až do výšky 30 % z
jeho mesačného platu. O poskytnutí odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo za
uplynulé obdobie.
Článok 5
Odmena poslanca
1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného
pomeru.
2. V zmysle §25 ods. 9) zákona č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov možno poslancovi poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a
časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.
a) Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý sa zúčastnil na celom zasadnutí obecného
zastupiteľstva patrí odmena v sume 10,00 Eur.
b) Poslancovi za neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva odmena nepatrí.
c) Poslancom obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie,
zohľadňujúc ich prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie obecného
zastupiteľstva, príprave VZN, vnútorných noriem obce, ako aj s prihliadnutím na ich aktivity
môže byť jeden raz v roku na návrh starostu po schválení obecným zastupiteľstvom,
vyplatená mimoriadna odmena.

d) Poslancom, ktorí vo svojom voľnom čase vykonajú výnimočnú činnosť (napr. pri
odstraňovaní následkov živelných pohrôm, záchranu života, vysoko prospešnú vec pre obec a
podobne) môže byť jeden raz v roku na návrh starostu po schválení obecným zastupiteľstvom,
vyplatená mimoriadna odmena.
3. Odmena poslancovi sa vypláca polročne, a to v nasledujúci výplatný termín po
skončení polroka podľa Čl. 5 ods. 2. písm. a), 1 krát ročne podľa Čl. 5 ods. 2. písm. c) a d).
4. Vyplatenie jednotlivých odmien sa vzájomne nevylučuje.
Článok 6
Odmena člena obecnej rady
1. Poslancovi, ktorý je členom Obecnej rady v Ražňanoch (ďalej len „OcR“) patrí
k poslaneckej odmene podľa Čl. 5 týchto zásad odmeňovania aj odmena za každú účasť na
rokovaní OcR, a to vo výške 10,00 Eur.
2. Odmena členovi OcR sa vypláca polročne.
3. Členovi OcR za neúčasť na rokovaní odmena nepatrí.
Článok 7
Odmena predsedov a členov stálych a dočasných komisií obecného zastupiteľstva
1. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie obecného zastupiteľstva, patrí odmena
vo výške 6,00 Eur za každé zasadnutie predmetnej komisie, výsledkom ktorého je iniciatívny
návrh, poradné stanovisko alebo splnenie konkrétnej kontrolnej úlohy. Podkladom pre
vyplatenie odmeny je výpis zo zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom
bol výstup práce komisie prerokovaný a prezenčná listina zo zasadnutia komisie.
2. Členovi komisie obecného zastupiteľstva, patrí odmena vo výške 4,00 Eur za každú
účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva, výsledkom ktorého je iniciatívny návrh,
poradné stanovisko alebo splnenie konkrétnej kontrolnej úlohy. Podkladom pre vyplatenie
odmeny je výpis zo zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom bol výstup
práce komisie prerokovaný a prezenčná listina zo zasadnutia komisie.
3. Členovi komisie – zamestnancovi obce v prípade činnosti komisie počas pracovnej
doby mu odmena za túto dobu nepatrí.
4. Odmena sa vypláca 1 krát ročne.
Článok 8
Odmena zástupcu starostu
1. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom
poverení.
2. Zástupcovi starostu za vykonávanie úloh, ktorým ho poveril starosta obce patrí
mesačná odmena vo výške 66,00 Eur.
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 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4. Zástupcovi starostu s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie, zohľadňujúc
jeho prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
príprave VZN, vnútorných noriem obce, ako aj s prihliadnutím na jeho aktivity môže byť

jeden raz v roku na návrh starostu po schválení obecným zastupiteľstvom, vyplatená
mimoriadna odmena.
5. Zástupcovi starostu, ktorý vo svojom voľnom čase vykonáva výnimočnú činnosť
(napr. pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, záchranu života, vysoko prospešnú vec
pre obec a podobne) môže byť jeden raz v roku na návrh starostu po schválení obecným
zastupiteľstvom, vyplatená mimoriadna odmena.
6. Vyplatenie jednotlivých odmien podľa Čl. 8 ods. 4. a 5. sa vzájomne nevylučuje.
7. Odmena zástupcovi starostu sa vypláca polročne, a to v nasledujúci výplatný termín
po skončení polroka podľa Čl. 8 ods. 2., 1 krát ročne podľa Čl. 8 ods. 4. a 5.
8. Zástupcovi starostu sa nevypláca odmena v súlade s článkom 5, 6 a 7.
Článok 9
Zúčtovanie odmien poslancov a členov komisií
1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov podľa Čl. 5 ods. 2. písm. a), Čl. 6 ods.
1. týchto Zásad odmeňovania, sú prezenčné listiny zo zasadnutí orgánov obecného
zastupiteľstva a obecnej rady. Odmena poslancovi sa vypláca polročne, a to v nasledujúci
výplatný termín po skončení polroka.
2. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov Čl. 5 ods. 2. c) a d) týchto Zásad
odmeňovania, je návrh starostu po schválení obecným zastupiteľstvom. Odmena sa vypláca 1
krát ročne.
3. Podkladom na zúčtovanie odmien predsedov - poslancov a členov komisií podľa Čl.
7 ods. 1., 2. týchto Zásad odmeňovania, je výpis zo zápisnice zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva, na ktorom bol výstup práce komisie prerokovaný a prezenčná listina zo
zasadnutia komisie. Odmena sa vypláca 1 krát ročne.
4. Podkladom pre zúčtovanie odmeny poslancovi – zástupcovi starostu je písomné
poverenie rozsahu úloh, ktorým ho poveril starosta. Odmena sa vypláca 1 krát polročne.
5. Podkladom pre zúčtovanie odmeny poslancovi – zástupcovi starostu Čl. 8 ods. 4.
a 5. týchto Zásad odmeňovania, je návrh starostu po schválení obecným zastupiteľstvom.
Odmena sa vypláca 1 krát ročne.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania boli prerokované a schválené na riadnom obecnom
zastupiteľstve dňa 25.1.2011 a nahrádzajú odmeňovací poriadok obce zo dňa 30.6.2003.
Zmena v Zásadách odmeňovania bola upravená z dôvodu novelizácie zákona O obecnom
zriadení.
2. Zmeny a doplnky týchto Zásad odmeňovania schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. Zásady odmeňovania poslancov nadobúdajú účinnosť od 25.1.2011

V Ražňanoch dňa 25.1.2011

Radovan ROKOŠNÝ
starosta obce

Plán zasadnutí obecnej rady (OcR) a obecného zastupiteľstva (OcZ)
OcR
OcZ

5.1.

14.1.
25.1.

11.2.
25.2.

Plán zasadnutí 2011
11.3. 15.4. 13.5.
25.3. 29.4. 27.5.

17.6.
1.7.

26.8.
9.9.

14.10. 2.12.
28.10. 16.12.

V Ražňanoch dňa 25.1.2011

Radovan ROKOŠNÝ
starosta obce

