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Čl. 1 

Všeobecné ustanovenie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schválilo tieto Zásady odmeňovania 

poslancov Obecného zastupiteľstva v Močenku. 

 

Čl. 2 

Predmet úpravy 

 

1. Tieto zásady odmeňovania sa vzťahujú na odmeňovanie poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Močenku. 

2. Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce. Platové pomery  

a odmeňovanie starostu obce  sú upravené osobitným právnym predpisom (zákon  

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

miest v znení neskorších zmien a doplnkov). 

3. Tieto zásady odmeňovania upravujú aj spôsob odmeňovania ďalších členov a sekretárov 

komisií, prípadne orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom alebo starostom obce. 

 

Čl. 3 

Poslanec obecného zastupiteľstva 

 

1. Poslancovi, ktorý súbežne zastáva funkciu alebo súbeh funkcií: 

a) zástupcu starostu, 

b) člena obecnej rady, 

c) predsedu stálej komisie OZ, 

d) sobášiaceho,  

patrí za výkon funkcie paušálna mesačná odmena vo výške 1/12 mesačného platu starostu 

obce určeného podľa § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien  

a doplnkov bez navýšenia podľa § 4 ods. 2 uvedeného zákona (t. j. priemerný plat 

v národnom hospodárstve za uplynulý rok násobený koeficientom podľa veľkosti obce). 

2. Poslancovi, ktorý nespĺňa podmienky podľa ods. 1 tohto článku a súbežne zastáva funkciu 

alebo súbeh funkcií: 



 

a) člena stálej komisie OZ, 

b) predsedu alebo člena komisie OZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov, 

c) predsedu alebo člena komisie OZ v Močenku na prešetrenie sťažnosti proti činnosti 

poslanca OZ, starostu, hlavného kontrolóra, 

patrí za výkon funkcie paušálna mesačná odmena vo výške 1/15 mesačného platu starostu 

obce určeného podľa § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení  

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien  

a doplnkov bez navýšenia podľa § 4 ods. 2 uvedeného zákona. 

3. Prvýkrát patrí poslancovi odmena v alikvotnej výške aj za kalendárny mesiac, v ktorom 

zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva a alikvotná časť odmeny mu patrí  

aj za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k zániku jeho poslaneckého mandátu. 

4. Za neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa poslancovi odmena v príslušnom 

mesiaci kráti o 25%. V prípade, že je v jednom mesiaci viac ako jedno zasadnutie 

zastupiteľstva, tak sa poslancovi za každú neúčasť na zasadnutí podľa ich počtu odmena 

kráti o 25% za každé zasadnutie. 

Výnimku z uvedeného predstavuje ospravedlnená neúčasť poslanca na zasadnutí 

zastupiteľstva, ktorá vznikla z dôvodu poverenia a plnenia úloh určených zastupiteľstvom, 

resp. starostom obce, alebo z iných vážnych dôvodov uznaných starostom obce. 

5. Účasťou poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa rozumie účasť na jeho celom 

zasadnutí (t.j. napr. aj na poobedňajšej časti). 

6. Podkladmi pre preukázanie dôvodov krátenia odmien poslancom podľa tohto  

čl. sú prezenčné listiny obecného zastupiteľstva. 

 

Čl. 4 

Zástupca starostu obce 

 

1. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu obce, patrí výlučne paušálna 

mesačná odmena vo výške určenej podľa čl. 3 ods. 1 týchto zásad. 

2. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu obce a je dlhodobo uvoľnený  

zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, sa pre určenie výšky odmeny/platu 

zástupcu starostu neuplatní ustanovenie ods. 1 tohto článku, ale mu patrí plat vo výške 

schválenej obecným zastupiteľstvom spravidla na návrh starostu obce podľa časovej 

a vecnej náročnosti výkonu funkcie najviac však vo výške 70 % mesačného platu starostu 

určeného podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových  

pomeroch starostov obcí a primátoroch miest  v znení neskorších zmien a doplnkov. Návrh 

na určenie platu poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa 

predchádzajúcej vety, môže okrem starostu obce podať výlučne skupina 10 poslancov. 

3. Prvýkrát patrí poslancovi plat podľa ods. 2 v alikvotnej výške za kalendárny mesiac, 

v ktorom došlo k začatiu výkonu funkcie a alikvotná časť platu mu patrí aj za kalendárny 

mesiac, v ktorom došlo k zániku výkonu funkcie, a to prepočítanej na kalendárne dni 

výkonu funkcie. 

4. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu obce patria okrem platu určeného 

podľa ods. 2 tohto článku aj odmena poslanca podľa čl. 3 týchto zásad. 

 

Čl. 5 

Náhrady za účinkovanie na občianskych obradoch a spoločenských slávnostiach 

 

1. Poslancovi okrem odmeny podľa čl. 3 týchto zásad patrí paušálna náhrada na úhradu 

zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku, ktoré vznikajú z dôvodu účinkovania  

na občianskych obradoch alebo spoločenských slávnostiach, a to vo výške: 25.- eur  

za jeden obrad. 



 

2. Spoločenskou slávnosťou sa rozumie účasť poslanca ako rečníka na: 

a) prijatí novomanželov, 

b) jubilejnom sobáši, 

c) individuálnom uvítaní dieťaťa do života, 

d) spoločnom uvítaní detí – nových občanov obce Močenok, 

e) jubileách, 

f) udeľovaní ocenení obce Močenok. 

3. Paušálny príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku  

sa vypláca k termínu 30.11. príslušného kalendárneho roku.  

4. Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom podľa ods. 1 tohto článku na základe účasti 

na občianskych obradoch, resp. spoločenských slávnostiach, sú výkazy vedené matrikou 

obecného úradu. 

 

Čl. 6 

Odmeňovanie členov a sekretárov komisií 

 

1. Stálym komisiám obecného  zastupiteľstva patrí ročná odmena určená podľa počtu členov 

komisie z radov občanov/odborníkov (t. j. mimo poslancov), pričom na jedného člena 

komisie z radov občanov/odborníkov prináleží ročná suma vo výške 120,-EUR. Poslancom 

ako členom stálych komisií neprináleží odmena z ročnej odmeny komisie. Odmena  

sa vypláca za príslušný kalendárny rok vo výplatnom termíne v mesiaci november 

príslušného kalendárneho roku. Rozdelenie odmien členom komisie sa vypláca na základe 

návrhu predsedu komisie s prihliadnutím na účasť a aktivitu jednotlivých členov v rámci 

pôsobnosti a činnosti komisie. 

2. Sekretárovi  stálej komisie OZ patrí ročná odmena vo výške 200,-EUR. 

3. Sekretárovi Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov a sekretárovi Komisie na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca OZ, 

starostu obce, hlavného kontrolóra prináleží ročná odmena vo výške 60,-EUR, vynásobená 

počtom zasadnutí v príslušnom kalendárnom roku, najviac v rozsahu 12 zasadnutí  

v kalendárnom roku. 

 

Čl. 7 

Úhrada a vyúčtovanie odmien poslancov 

 

1. Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancov podľa týchto zásad je uznesenie Obecného 

zastupiteľstva v Močenku č. 6.2 – VI./OZ/2019 zo dňa 27. 11. 2019, ktorým boli schválené 

tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Močenku. 

2. Podkladmi pri poskytovaní odmien poslancom na základe ich účasti sú spravidla príslušné 

prezenčné listiny a zoznam sobášiacich z matriky. 

3. Odmeny vyplácané na kalendárny mesiac sú splatné pozadu vo výplatnom termíne obce 

ako zamestnávateľa, t.j. do 14 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

4. Odmeny vyplácané na kalendárny rok sú splatné do 31.12 príslušného kalendárneho roku. 

5. Odmeny poslancom podľa týchto zásad sú vyplácané Obcou Močenok prostredníctvom 

Obecného úradu v Močenku, ktoré súčasne vedie príslušnú účtovnú evidenciu. 

 

Čl. 8 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Týmito zásadami sa rušia Zásady odmeňovania niektorých samosprávnych činností v obci 

Močenok v platnom znení, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo v Močenku na svojom  

III. zasadnutí dňa 30.5.2018 uznesením č. 5.2-III./OZ/2018. 

 



 

Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Močenku v súlade 

s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov na svojom zasadnutí dňa 27. 11. 2019 uznesením č. 6.2 – VI./OZ/2019. 

2. Tieto Zásady odmeňovania poslancov nadobúdajú účinnosť dňom 01. 01. 2020. 

 

 

 

V Močenku, dňa 28. 11. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ...................................................................... 

     PaedDr. Roman URBÁNIK 

         starosta Obce Močenok 

 


