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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnici na základe § 11 ods. 4 písm. k/ zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a v zmysle 

zákona č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Zb. o právnom 

postavení a platových pomerov starostov obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto 

 

 

Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov  

v  Obci Veľká Lomnica 
 

 

 

§ 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

Zásady odmeňovania upravujú poskytovanie platu a odmien týmto voleným orgánom 

Obce Veľká Lomnica: 

a)  starostovi obce, 

b) zástupcovi starostu obce, 

c) hlavnému kontrolórovi obce, 

d)  poslancom obecného zastupiteľstva, 

e) predsedom komisií a členom komisií, 

f) osobám podieľajúcim sa na zabezpečovaní samosprávnych činností a potrieb 

obce. 

§ 2 
Plat a odmena starostu obce 

 

1. Starosta obce nie je zamestnancom obce.  

2. Starostovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR 

za predchádzajúci kalendárny rok  a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení 

zákona č. 154/2011 Z. z. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.     

3. Starosta Obce Veľká Lomnica sa podľa § 4 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení zákona č. 154/2011 

zaraďuje do 4 platovej skupiny s 2,17 násobkom, ktorá je určená pre obce s počtom obyvateľov 

od 3001 - do 5000. 

4. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. 

5. Po zániku mandátu starostu patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce. Výška odstupného 

je definovaná v § 5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení zákona č. 154/2011 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 

6. Nárok na odstupné starostovi nevznikne, ak bol opäť zvolený do funkcie. 

 

 

§ 3 

Odmeňovanie zástupcu starostu 

 

1. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobe plne uvoľnený zo 

zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od 

obce, ktorý mu určí starosta obce, po zohľadnení rozsahu činnosti zástupcu v písomnom 

poverení. 
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2. Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona  

o obecnom zriadení, sa poskytuje mesačná odmena vo výške 100,- EUR. 

3. Zástupca starostu ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa § 5 a § 6 týchto zásad. 

4. Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu, v prípade väčšej 

náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na 

túto odmenu predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo prijatím unesenia. 

 

§ 4 

Plat hlavného kontrolóra 

 

1. Plat hlavného kontrolóra obce a jeho pracovný úväzok odsúhlasuje obecné zastupiteľstvo. 

Pracovný úväzok je stanovený v rozpätí 0,3 - 1,0 úväzku. 

2. Plat je určený na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce, preto sa na neho vzťahujú 

všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca. 

3. Hlavnému kontrolórovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce 

zaokrúhlený na celé euro nahor. 

4. Hlavný kontrolór Obce Veľká Lomnica sa zaraďuje podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do 4 platovej skupiny, s 1,68 

násobkom,  ktorá je určená pre obce s počtom obyvateľov od 3001 - do 5000. 

5. V prípade pracovnej zmluvy na kratší pracovný čas patrí hlavnému kontrolórovi pomerná 

časť platu. 

6. Obecné zastupiteľstvo môže schváliť hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu až do 

výšky 30% z mesačného platu podľa  §18c, odseku 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

§ 5 

Odmeňovanie poslancov a volených členov komisií 

 

1. Hlavným ukazovateľom vyplatenia odmien pre poslancov a členov komisií je aktívna 

účasť na rokovaní obecného  zastupiteľstva, komisiách zriadených pri obecnom 

zastupiteľstve a ich  aktivita  vo  verejnom živote  obce. Odmena  sa  skladá z  odmeny:  

a) vo výške 70,- EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

b) vo výške 30,- EUR poslancovi - predsedovi komisie za jedno zasadnutie komisie, 

c) vo výške 20,- EUR poslancovi - členovi komisie za jedno zasadnutie komisie, 

d) vo výške 20,- EUR volenému členovi komisie za jedno zasadnutie komisie, 

2. V prípade, že  účasť poslanca, voleného člena komisie na rokovaniach uvedených 

v bode 1 je kratšia - menej ako polovica času trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená 

odmena na polovicu. 

3. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť 

výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov v súlade s § 25, ods. 9 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

4. Ospravedlnená neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva je iba v prípade 

práceneschopnosti,  služobnej  cesty,  alebo  pracovnej  zmeny  pri  viaczmennej 

prevádzke, plánovanej riadnej dovolenky a v prípade mimoriadnej udalosti. 

5. Poslanec alebo člen komisie má právo vzdať sa odmeny, písomne, bez uvedenia dôvodu. 

V prípade, že sa odmeny vzdá, nemá nárok na jej účelové viazanie. Urobiť tak môže 

kedykoľvek, najneskôr do konca mesiaca november príslušného kalendárneho roka. 
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§ 6 

Podmienky vykonávania sobášnych obradov a odmeňovanie osôb podieľajúcich sa na 

zabezpečovaní samosprávnych činností 

a potrieb obce 

 

 

1. Obrad uzavretia manželstva pred Matričným úradom sa vykonáva slávnostným spôsobom 

v zmysle zákona 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. 

2. Miestom obradu uzavretia manželstva je sobášna sieň Obecného úradu vo Veľkej 

Lomnici. Doba kedy nie je účtovaný za uzavretie manželstva správny poplatok podľa 

zákona  145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch, časť II., Vnútorná správa, položka  18c/ 

v znení neskorších predpisov. 

piatok – od 09. 00 hod. – 17. 00 hod. 

sobota – od 11. 00 hod. – 18. 00 hod. 

3. Uzavrieť manželstvo môžu snúbenci aj na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste ak sa  

zachováva dôstojnosť a slávnosť obradu, neohrozuje zdravie snúbencov a zástupcov 

Obce Veľká Lomnica a s uzavretím manželstva na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste  

súhlasia zástupcovia obce, ktorí obrad vykonávajú. 

4. V prípade uzavretia manželstva mimo obradnej siene Obecného úradu vo Veľkej 

Lomnici sú povinní snúbenci zabezpečiť priestory podľa pokynov matrikárky. 

5. Prevoz vlajky, štátneho znaku a insignií zabezpečí obec. Za uzavretie manželstva mimo 

obradnej siene sú snúbenci povinní uhradiť 170 €. 

6. Svadobné obrady sa vo sviatky a dňoch pracovného pokoja nevykonávajú. 

7. Ostatné obrady: Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej  Lomnici schvaľuje sumu do výšky 17 

€ pre každý obrad na zakúpenie vecných darov pri uvítaní dieťaťa do života, občianskych 

obradov úmrtia,  jubileá  a ostatné prijatia. 

8. Za obrad uvítania detí do života, uzavretia manželstva, pohrebné obrady, prijatie 

jubilantov v obradnej sieni, spoločenské slávnosti, udelenie čestného občianstva obce, 

prijatie významnejších návštev, osobností a slávností obce prináleží odmena: 

a) vo výške 15 € pre zástupcu obce za 1 obrad v pracovný deň, 

b) vo výške 30 € za 2 – 3 obrady denne v pracovný deň, 

c) sobotu a nedeľu 50 € za obrad/y, maximálne množstvo obradov 2 denne, 

d) občianske pohreby 70 € za obrad pre zástupcu obce, 

e)  účinkujúci na občianskych obradoch 10 € v pracovný deň, 

f) účinkujúci na občianskych obradoch v sobotu a nedeľu 15 € 

9. Pri občianskych obradoch patrí starostovi a poslancom suma 100 € ročne na úpravu 

zovňajšku. 

§ 7 

Výplata odmeny 

 

1. Odmena sa vypláca 1-krát ročne v mesiaci december a to vo výplatnom období za mesiac 

november. 

2. Podkladom pre vyplatenie odmien za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva je 

prezenčná listina z každého rokovania obecného zastupiteľstva a z rokovania komisií 

zriadených pri obecnom zastupiteľstve. Poslanec a člen komisie vyplní každoročne pred 

vyplatením odmeny, t.j. v mesiaci november dotazník, kde potvrdzuje svoje osobné údaje 

(napr. adresu, číslo účtu), svoj "status“ v sociálnej poisťovni (napr. ak je poslanec/člen 

komisie poberateľom  predčasného starobného dôchodku, nemôže poberať odmenu za 

výkon funkcie, obdobne je to aj pri ženách na materskej, rodičovskej dovolenke).  

3. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, člena komisie, výnimočne aj 

v hotovosti v pokladni obecného úradu. 

4. Poslanci OZ a členovia komisií sa dňom ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

považujú za zamestnancov s nepravidelným príjmom (zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov). Ak je poslanec OZ zároveň aj predsedom 
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komisie, resp. jej členom, obec ho prihlasuje do registra poistencov samostatne: raz ako 

poslanca OZ /jedna prihláška/ a druhý krát ako člena komisie pri OZ /druhá prihláška/. 

5. Poslanci OZ a členovia komisií sa odhlasujú z registra poistencov Sociálnej poisťovne 

dňom ustanovujúceho obecného zastupiteľstva. 

6. Poslanci OZ a členovia komisií sa prihlasujú do registra poistencov Sociálnej poisťovne 

nasledovne:  

6.1 Novozvolení poslanci a členovia komisií dňom ustanovujúceho obecného 

zastupiteľstva, 

6.2  Poslanci a členovia komisií, opätovne zvolení, dňom, ktorý nasleduje po 

ustanovujúcom OZ. 

7. Z odmeny poslanca OZ /člena komisie pri OZ sa platí: 

a) 4% starobné poistenie 

b) 3% invalidné poistenie.  

8. Invalidné poistenie neplatí poslanec/člen komisie ak je poberateľom dôchodku: 

a) starobného, 

b) invalidného (s mierou poklesu nad 70%) alebo 

c) starobného - výsluhového dôchodku. 

9. V mesiaci, kedy bude vyplatená odmena poslancom, musia byť prihlásení aj do 

zdravotnej poisťovne a potom v tom mesiaci budú platiť aj zdravotné poistenie vo výške 

4% ( zákon č. 580/2004 Z . z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona 

95/2002 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov). 

10. Úľavu na zdravotnom poistení tj. 2%  má  poslanec/člen komisie, ktorý preukáže: 

a)  svoju invaliditu - rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo  

b) preukazom ŤZP (ťažko zdravotne postihnutej osoby, prípadne obdobných dokladov 

preukazujúcich ŤZP) 

11.   Z odmeny vyplatenej poslancovi a členovi komisie sa zrazí 19% daň zo závislej činnosti 

a to v mesiaci, kedy mu bude vyplatená odmena. 

 

§ 8 

Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

1. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto 

zásadám, alebo priatím nových zásad. 

 

2. Rušia sa: 

- uznesenie č. 77/2011 zo dňa 28. júna 2011, ktorým boli schválené Zásady 

odmeňovania poslancov a volených orgánov v Obci Veľká Lomnica, 

- uznesenie č.121/2012 zo dňa 13.12.2012  Zásady vykonávania obradov v Matričnom 

obvode Obce Veľká Lomnica, 

- uznesenie č. 13/2011 zo dňa 20. januára 2011, bod 4 o sume na úpravu zovňajšku.    

 

3. Schválené uznesením č. ... /2014 dňa 16.12.2014 

 

 

Vo Veľkej Lomnici  

 

 

     

              Mgr. Peter DUDA 

         starosta obce 


