
Obec Šútovce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šútovce v zmysle § 11, ods. 4, písm. k), § 25 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tieto 

 
Zásady odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva a ďalších volených predstaviteľov 

obce Šútovce  
   

 

 

Článok I. 

Predmet úpravy 

 

 

Tieto zásady upravujú poskytovanie odmien: 

 

1. starostu obce, 

2. hlavného kontrolóra, 

3. zástupcu starostu, 

4. členom obecnej rady 

5. poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Šútovce (ďalej len „poslanci“), predsedom 

a členom komisií obecného zastupiteľstva (ďalej len „predsedovia a členovia komisií OZ“), 

zriadených obecným zastupiteľstvom.  

 

Článok II. 

Plat a odmena starostu obce 

 

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. 



(súvisiace predpisy: č. 253/1994 Z. z. - Zákon o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest ,č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, č. 369/1990 Zb. - 

Zákon o obecnom zriadení). 

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. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat svojim uznesením zvýšiť až na dvojnásobok. 

5. Plat patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu. Nárok na plat starostovi zaniká 

dňom zániku jeho mandátu. 

6. S prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie možno starostovi obce poskytovať 

odmeny až do 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. 

7. 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 môže byť starostovi obce na základe návrhu poslanca vyplatená 

mimoriadna odmena. Mimoriadnu odmenu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

8. Odmenu podľa ods. 6 schvaľuje obecné zastupiteľstvo raz za rok, a to na najbližšom OZ po 

uplynutí predchádzajúceho kalendárneho roka. Tento termín môže OZ zmeniť z dôvodu 

ukončenia funkčného obdobia starostu, alebo z dôvodu životného jubilea starostu. Sumár 

odmien podľa ods. 6 nesmie za kalendárny rok, alebo celkovo za jedno funkčné obdobie 

starostu obce presiahnuť celkovú výšku 50 % súčtu platov za toto obdobie.  

9. Ostatné nároky a podmienky odmeňovania starostu obce upravuje zákon citovaný v ods. 1.  

10.Plat starostu obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. 

11.Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa odseku 2 

musí zákona č. 253/1994 Z. z. .,musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

uvedený v presnej výške stanovenej v eurách. 

12.Ostatné články týchto zásad sa na starostu obce nevzťahujú. 

 

 

Článok III. 

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 a prepočítava sa 

spätne od 01.01. príslušného kalendárneho roka. Koeficient je stanovený v § 18c ods. 1 

Zákona o obecnom zriadení. 

4. Hlavnému kontrolórovi možno v súlade s § 18c ods. 5 zákona 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 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-311
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-311
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369


hlavnom kontrolórovi viacerých obcí s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom podľa 

§ 87 ZP sa do pracovného času započítava aj účasť na zasadnutiach OZ, 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 nevzťahuje  

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. 

 

Článok IV. 

Odmeňovanie zástupcu starostu 

 

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  a 3 zákona o obecnom zriadení, je stanovená vo výške 70 % 

základného platu starostu Obce Šútovce 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. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy      starostu 

v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného 

starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, tak patrí plat starostu obce určeného 

podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov.. 

4. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcovi starostu 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 Šútovce s prihliadnutím na výšku 

priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. 

5. Ostatné články týchto zásad sa na zástupcu starostu nevzťahujú. 

Článok V. 

Odmena člena obecnej rady 

   

                     V obci Šútovce  nie je zriadená obecná rada . 

Článok VI. 

Odmeňovanie poslancov OZ, predsedov a členov komisií OZ 

Poslancovi OZ  Obec Šútovce poskytne odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  : 

1. Za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva , za riadenie komisie OZ predsedovi           

    komisie a  za  každú účasť  poslanca na zasadnutí komisie členovi komisie obecného 

    zastupiteľstva,   

2. Poslancovi obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu časovej náročnosti 



jeho funkcie, zohľadňujúc jeho prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie 

obecného zastupiteľstva, na prípravách a organizovaní športových, spoločenských  a iných 

kultúrnych podujatiach organizovaných obcou môže  jeden raz v roku  na návrh starostu obce 

vo výplatnom termíne za mesiac december príslušného kalendárneho roka a po schválení 

v obecnom zastupiteľstve,  vyplatená mimoriadna odmena  .  

3. Odmeny podľa tohto článku sú vyplácané  polročne  vo  výplatných  termínoch  

    príslušného kalendárneho roka. 

    Ročná poskytnutá odmena pre poslanca v úhrne je 600,00 €. 

 

4. Poslancovi pri neospravedlnenej neúčasti na zasadnutí OZ odmena nepatri. 

5. Vyplatenie odmien uvedených v tomto článku sa vzájomne nevylučujú.  

6. Poslancovi patrí tiež náhrada  skutočných cestovných výdavkov, ktoré mu vznikli 

    v súvislosti s výkonom funkcie poslanca. 

 

7. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca. 

 

 

Článok  VII. 

Vzdanie sa odmeny poslanca 

 

1. Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca. 

2. Vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť zaslané na obecný úrad v  

     písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku. 

Článok VIII. 

Zúčtovanie odmien poslanca obecného zastupiteľstva 

a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom 

 

1.Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov obecného zastupiteľstva sú prezenčné listiny 

   z rokovaní obecného zastupiteľstva . 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

 

1. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Šútovce. 

 

2. Tieto Zásady schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Šútovce dňa 23.01.2019 Uznesením č.   

    II/2019 č. 19/2019. 

 

3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.     

          

 

           Bc. Miroslav Rajčo  

               starosta obce  

 


