ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV A ČLENOV KOMISIÍ
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LUBINE
Obecné zastupiteľstvo v Lubine v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva tieto

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií
Obecného zastupiteľstva v Lubine
Čl. I.
§1
Úvodné ustanovenia
1) Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Lubine
(ďalej len „poslanec“/„poslanci“) a členov komisií zriadených pri Obecnom
zastupiteľstve v Lubine.
2) Tieto zásady sa vzťahujú aj na členov komisií, ktoré boli obecným zastupiteľstvom
zriadené ako dočasné.
3) Tieto zásady sa nevzťahujú na členov Komisie pre ochranu verejného záujmu, ktorým
odmena v rámci tejto komisie neprináleží.

Čl. II.
§2
Plat zástupcu starostu
1) Zástupcovi starostu patrí primeraný plat od obce, ak je na výkon funkcie dlhodobo
plne uvoľnený zo zamestnania.
2) Primeraný plat zástupcu starostu urči starosta podľa rozsahu zastúpenia, ktorý je
vymedzený v písomnom poverení starostu. Pri rozhodovaní o primeranom plate sa
prihliadne na ekonomickú situáciu obce, na riadne a hospodárne vynakladanie
verejných prostriedkov, na odôvodnený vzťah k platom zamestnancov obecného úradu
a k platu starostu. Starosta – uplatňujúc vyhodnotenie dosiahnutej produktívnosti,
dosiahnutých výsledkov s prihliadnutím na ich kvalitu, presnosť, včasnosť a úplnosť –
môže stanovený plat za uplynulý mesiac s cieľom motivácie primerane zvýšiť alebo
znížiť v rozsahu + 20 %.

3) Podkladom pre vyplatenie platu zástupcovi starostu je v súlade s pracovným
poriadkom a starostom potvrdený výkaz dochádzky za uplynulý kalendárny mesiac.
4) Zástupca starostu má – pri splnení podmienok na poskytnutie odmeny za výkon iných
činností v rámci poslaneckej funkcie – právo na odmenu podľa týchto zásad.
§3
Odmeňovanie zástupcu starostu
1) Odmena za výkon funkcie zástupcu starostu sa stanoví:
- v závislosti od rozsahu zastupovania, ktoré určí starosta v písomnom poverení
a v závislosti na úlohách, ktoré zástupca starostu skutočne vykonáva,
- podľa skutočného výkonu zastupovania v posudzovanom období a jeho časovej
náročnosti.
2) V súlade so zákonnými oprávneniami starostu – rozhodovať o osobe svojho zástupcu
a hodnotiť výkon funkcie zástupcu až po právo kedykoľvek ho odvolať z funkcie –
o konkrétnej výške odmeny za výkon funkcie zástupcu starostu za určité obdobie
rozhoduje starosta podľa pravidiel v predchádzajúcom odseku, podľa druhu a časovej
náročnosti skutočne splnených úloh a podľa výsledku hodnotenia dosiahnutých
výsledkov.
3) Podkladom pre vyplatenie odmeny zástupcovi starostu je starostom potvrdený výkaz
práce, ktorý zaznamenáva dátum, stručný popis plnených úloh a ich časovú náročnosť
s presnosťou na štvrťhodinu.
§3
Odmena za výkon funkcie poslanca
1) Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Lubine patrí za výkon funkcie poslanca odmena
vo výške 10 Eur za zasadnutie obecného zastupiteľstva.
2) Poslancovi za neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva odmena neprináleží.
3) Poslancom s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, zohľadňujúc ich prácu
a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
príprave Všeobecne záväzných nariadení obce, vnútorných noriem obce a za aktívnu
činnosť pri príprave kultúrnych, športových a spoločenských akcií obce, alebo
v prípade splnenia mimoriadnej úlohy, ktorá má pre obec prospech, môže byť
poskytnutá mimoriadna odmena. Podkladom k jej priznaniu sú okrem iného aj
písomné materiály zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a prezenčné listiny z akcií
usporiadaných obcou. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo niektorí
z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo
prijatím uznesenia.

§5
Náhrada skutočných výdavkov
1) Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom
funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov
v pracovnom pomere.
2) Podmienkami vzniku práva na náhradu výdavkov sú nasledovné skutočnosti:
- musí ísť o skutočné výdavky, t. j. dokladovateľné štandardným spôsobom,
- musí ísť o výdavky v súvislosti s výkonom funkcie poslanca,
- pre náhradu týchto výdavkov platia rovnaké pravidlá, ako pre zamestnancov
v pracovnom pomere.
§6
Náhrada za vyplatenú náhradu mzdy
1) V prípade, ak zamestnávateľ poslanca z dôvodu jeho účasti na zasadnutí obecného
zastupiteľstva požiada Obec o náhradu za vyplatenú refundáciu mzdy alebo inej
odmeny za prácu, resp. ak poslanec, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom
pomere požiada Obec o náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle príslušných
ustanovení tohto článku Zásad bude skrátená vo výške vyplatenej náhrady .
2) Podkladom pre poskytnutie refundácie je žiadosť zamestnávateľa, ktorý v nej uvedie:
- že poskytol zamestnancovi – poslancovi pracovné voľno s náhradou mzdy za
prekážku v práci z dôvodu výkonu funkcie poslanca,
- aby uviedol rozsah poskytnutého pracovného voľna,
- že vyplatil za poskytnuté voľno náhradu mzdy a v akej výške.
§7
Odmena za členstvo v komisii
1) Za výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo
výške 7 Eur za zasadnutie.
2) Predsedovi komisie patrí odmena vo výške 8 Eur za zasadnutie komisie.
3) Za výkon funkcie člena komisie, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva patrí
odmena vo výške 7 EUR za zasadnutie.
4) Pri neúčasti na zasadnutí komisie v danom mesiaci sa odmena neposkytuje.

§8
Odmena sobášiaceho
Poslancovi, ktorý bol poverený výkonom funkcie sobášiaceho patrí odmena vo výške
30 Eur/obrad.
§9
Odmena za občiansky pohreb a slávnosti
Poslancovi patrí za účasť na občianskych pohreboch a slávnostiach nasledovná odmena:
a) hlavný rečník na občianskom pohrebe – 30 Eur/pohreb
b) hlavný rečník - iné občianske slávnosti (uvítanie detí do života obce, jubilanti,
mesiac úcty k starším a pod.) – 15 Eur/slávnosť.

Čl. III.
§ 10
Spoločné ustanovenia
1) Odmeny poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a na zasadnutí
komisie, ako aj členom komisií sa spracovávajú a vyplácajú pozadu, raz ročne, a to
v mesiaci január nasledujúceho kalendárneho roka poukázaním na účet uvedený
poslancom, resp. členom komisie.
2) Odmena zástupcovi starostu sa vypláca prostredníctvom obecného úradu mesačne
pozadu na účet uvedený poslancom a to do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
3) Odmena za výkon funkcie sobášiaceho a za účasť na občianskych pohreboch
a slávnostiach sa poslancovi vypláca prostredníctvom obecného úradu mesačne
pozadu na účet uvedený poslancom a to do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
4) Odmena patrí poslancovi za každú vykonávanú funkciu.
5) Podkladom pre výplatu odmien sú najmä prezenčné listiny.
§ 11
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Zásad sa ruší VZN obce Lubina č. 3/2012
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva zo dňa
10.1.2012.
2) Odmena nepatrí poslancovi, ktorý vyhlásil, že bude svoj mandát vykonávať bez
odmeny. Toto vyhlásenie musí mať písomnú formu a je účinné najskôr doručením

písomnosti do podateľne obecného úradu, ak sa v ňom neuvádza iný termín
nadobudnutia jeho účinnosti.
3) Iné udelenie odmien poslancom a členom komisií Obecného zastupiteľstva v Lubine
než podľa týchto zásad je protiprávne.
4) Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva v Lubine
schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lubine na zasadnutí dňa 14.12.2017 uznesením
č. 91/2017 z 14.12.2017.
5) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom.

_______________________
Ing. Martin Beňatinský
starosta obce

