
Obec  PINKOVCE, Pinkovce č.29, 07254

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Pinkovciach v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k), § 15 

ods. 4 a § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na svojom zasadnutí dňa 
16.12.2022 uznesením č. 14/2022  vydáva tieto

Zásady odmeňovania 
Obecného zastupiteľstva

   v  Pinkovciach

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.  Tieto  Zásady  sa  vzťahujú  na  odmeňovanie  poslancov  a  členov  komisií  (ďalej  len
poslancov) Obecného zastupiteľstva v Pinkovciach.
2. Tieto Zásady 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 zmien a doplnkov)
3. Účelom týchto Zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
obce Pinkovce pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.

Článok 2

ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE POSLANCA

1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie a za každú osobnú účasť na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva odmena vo výške 42,00 Eur (slovom štyridsaťdva eur). 
Táto odmena sa bude vyplácať 1x ročne.
2. Poslancovi patrí odmena aj v prípade neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva v 
prípade, že poslanec sa nezúčastnil na rokovaní zastupiteľstva z dôvodu poverenia a plnenia 
úloh určených zastupiteľstvom, resp. starostom obce, alebo z iných vážnych dôvodov 
uznaných starostom obce, napr. zdravotné, rodinné a podobne.
3. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť 
výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden 
mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
4. O poskytnutí ďalšej odmeny nad rámec týchto Zásad a jej výške rozhodne obecné 
zastupiteľstvo prijatím uznesenia.



Článok 3

ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE ČLENA KOMISIE OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA - NEPOSLANCA 

1. Za výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je zároveň poslancom 
mu patrí odmena vo výške 5,00 Eur za každú osobnú účasť na zasadnutí komisie.
2. Vyplatenie odmeny je podmienené predložením zápisnice a prezenčnej listiny zo 
zasadnutia komisie. Odmena sa poskytuje nepravidelne.
 

Článok 4

ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCU STAROSTU

1. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu
patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac
vo výške 70% mesačného platu starostu,  minimálne však vo výške 50% mesačného platu
starostu.  Jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní  zostáva zachovaný za podmienok
podľa osobitného predpisu.
2. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu podľa § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v
znení neskorších predpisov a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania patrí mesačná odmena
podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70%
mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
3. Plat určený podľa bodu 1 a odmenu určenú podľa bodu 2 obec zverejní na webovom sídle
obce do 30 dní od ich určenia starostom.
4.  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 a
primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok 5

SPOLOČNÉ  USTANOVENIA

1.  Výška odmien poslancom obecného zastupiteľstva obce podľa článkov 2-4 týchto Zásad 
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a ich úhrada je v súlade s ustanoveniami 
zákona o obecnom zriadení, v súlade s ustanoveniami ďalších osobitných predpisov, v súlade 
s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov obce aj v súlade s aktuálnym rozpočtom obce.
2. Poslancovi možno v kalendárnom roku poskytnúť súhrnnú odmenu za kalendárny rok 
najviac vo výške mesačného platu starostu obce bez navýšenia podľa príslušnej platovej 
skupiny. Do tejto výšky sa nezapočítava odmena za výkon funkcie zástupcu starostu obce 
podľa článku 4 týchto Zásad odmeňovania.
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3. Poslanec obecného zastupiteľstva obce má právo vzdať sa odmeny poslanca. Čestné 
vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť doručené obci v písomnej forme a
je súčasťou registratúry obce.
4. Poslancovi obecného zastupiteľstva obce patrí okrem odmeny aj náhrada skutočných a 
preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie poslanca obecného 
zastupiteľstva obce. Výška náhrady za preukázané výdavky (cestovné výdavky, výdavky za 
ubytovanie, stravné a potrebné vedľajšie výdavky) sa vypočíta v súlade s osobitným 
predpisom.
5. Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva obce podľa článkov 2,3,4 týchto Zásad sa 
vyplácajú v hotovosti so splatnosťou najneskôr 31.12. každý priebežný rok.

 

Článok 6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.  Tieto  zásady  odmeňovania  poslancov obecného  zastupiteľstva  obce  Pinkovce  schválilo
obecné zastupiteľstvo v Pinkovciach 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 16.12.2022,
uznesením č. 14/2022
2. Prijatím týchto Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Pinkovce sa
rušia  Zásady  odmeňovania  poslancov  obecného  zastupiteľstva  obce  Pinkovce,  ktoré  boli
prijaté dňa 22.05.2020 uznesením č. 46/2020. 

V  Pinkovciach, dňa 16.12.2022

Meňköová Natália
 .......................................................

                                                                                                                             starostka obce Pinkovce
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