Obecné zastupiteľstvo v Dojči, v zmysle § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje :
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE DOJČ,
ČLENOV KOMISIÍ A ĎALŠÍCH OSÔB
Čl.1
Rozsah platnosti
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
obce Dojč (ďalej len „poslanec“) a ďalších osôb pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti
výkonu tejto funkcie.
2. Zásady odmeňovania upravujú poskytovanie odmien :
a) zástupcovi starostu,
b) poslancom,
c) poslancom – predsedom a členom stálych komisií obecného zastupiteľstva,
d) neposlancom – členom stálych komisií,
e) ďalším osobám.
3. Podľa týchto zásad odmeňovania sa neposkytuje odmena starostovi obce, na ktorého sa
vzťahuje zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Čl.2
Plat zástupcu starostu obce
1. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu uvoľnený zo zamestnania patrí
primeraný plat od obce. Zástupca starostu môže plne alebo čiastočne zastupovať starostu
a byť uvoľnený zo zamestnania z dôvodu práceneschopnosti starostu, prípadne liečenia,
vzdania sa mandátu starostu alebo zániku mandátu starostu. Zástupca starostu môže
zastupovať starostu aj počas dovolenky starostu.
2. Primeraný plat zástupcovi starostu navrhne starosta obce podľa rozsahu zastúpenia, ktorý
je vymedzený v písomnom poverení starostu a podľa úloh, ktoré v skutočnosti vykonáva.
3. Podkladom pre vyplatenie odmeny zástupcovi starostu je starostom potvrdený výkaz
práce, ktorý obsahuje dátum a popis splnených úloh.
4. Pri rozhodovaní o primeranom plate sa prihliadne na ekonomickú situáciu obce, na riadne
a hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov a na odôvodnený vzťah k výške platu
starostu. Starosta pri rozhodovaní o primeranom plate vyhodnotí dosiahnutú
produktívnosť, výsledky práce s prihliadnutím na ich kvalitu, presnosť, včasnosť
a úplnosť a navrhne plat podľa výkonu práce zástupcu starostu za uplynulý mesiac.
Starostom navrhnutý plat schváli obecné zastupiteľstvo.
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5. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného odbobia, zástupcovi starostu, ktorý
plní úlohu starostu v plnom rozsahu, patrí plat podľa zákona o č. 253/1994 Zb. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov.
6. Zastupovanie v plnom rozsahu sa končí nástupom starostu na výkon prác, prípadne
zložením sľubu novozvoleného starostu.
Čl.3
Poslanecká odmena, odmena člena komisie
1. Poslancovi patrí za výkon funkcie poslanca poslanecká odmena vo výške 20,00 € za
každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
2. Poslancovi – predsedovi komisie patrí za každú účasť na zasadnutí komisie odmena vo
výške 20,00 €.
3. Poslancovi – členovi komisie patrí za každú účasť na zasadnutí komisie odmena vo
výške 20,00 €.
4. Neposlancovi – členovi komisie patrí za každú účasť na zasadnutí komisie odmena vo
výške 20,00 €.
5. Poslancom obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie
a aktivitu pri príprave materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva, príprave VZN
a vnútorných noriem obce a za aktívnu činnosť pri príprave kultúrnych, športových
a spoločenských akcií alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy, môže byť
poskytnutá mimoriadna odmena. Podkladom k jej priznaniu sú okrem iného zvukové
a písomné materiály zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a prezenčné listiny z akcií
usporiadaných obcou. Návrh na túto odmenu predkladá starosta alebo niektorý
poslanec. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo
prijatím uznesenia.
6. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa nevylučuje.
Čl. 4
Odmeňovanie za občianske obrady a slávnosti,
1. Obec poskytne finančnú odmenu poslancom, ktorí účinkujú pri občianskych obradoch
alebo slávnostiach : uvítanie detí do života, uzavretie manželstva, občianske pohreby,
pamiatka zosnulých, zlaté a strieborné svadby, stretnutie s dôchodcami :
a) rétor 5,00 € za jednu akciu,
b) recitátor 5,00 € za jednu akciu.
Čl. 5
Redakčná rada občasníka Dojčanské noviny
1. Redakčnej rade obecného štvrťročníka Dojčanské noviny patrí odmena do výšky 50,00 €
za jedno vydanie.
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2. Návrh na rozdelenie odmeny pre jednotlivých členov redakčnej rady predkladá
šéfredaktor obecnému zastupiteľstvu.

Čl. 6
Kronikár obce
1. Kronikárovi obce patrí odmena za spracovanie ročného kronikárskeho záznamu podľa
nasledovných pravidiel :
a) za autorský hárok (20 strán po 30 riadkov, 60 znakov v riadku vrátane medzier) 50,00
€
b) na uloženie fotografií s popisom a priradením k textu kronikárskeho záznamu 0,10 €
za 1 kus fotografie,
c) za zatriedenie a popis dokumentačných príloh (výstrižky z novín a časopisov, plagáty,
pozvánky) s priradením k textu kronikárskeho záznamu 0,10 € za 1 kus prílohy,
d) za popis k zvukovým alebo zvukovoobrazovým záznamom (CD, DVD a iným
nosičom), ich zatriedenie a spracovanie záznamu 0,10 € za 1 kus.
Čl. 7
Výplata odmien
1. Odmena bude vyplatená :
a) mesačne podľa Článku 2,
b) polročne podľa Článku 3 odsek 1 až odsek 6 a podľa Článku 5,
c) ročne podľa Článku 3 odsek 6, Článku 4 a Článku 6.
2. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na bankový účet poslanca a ďalších osôb, výnimočne
v hotovosti z pokladne obecného úradu.
3. Podkladom pre výplatu odmeny podľa Článku 3 odsek 1 až odsek 6 sú :
a) prezenčné listiny obecného zastupiteľstva,
b) prezenčné listiny obecnej rady,
c) prezenčné listiny komisií obecného zastupiteľstva overené predsedom komisie,.
4. Odmena nepatrí poslancom, ktorí písomne alebo ústne do zápisnice vyhlásili, že svoj
mandát budú vykonávať bez odmeny.
5. Poslanec alebo ďalšia osoba, ktorá má právo na odmenu podľa týchto zásad odmeňovania,
sa môže vzdať aj jednotlivej odmeny.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov a ďalších osôb ako aj ich zmeny a doplnky podľa § 11
ods. 4 písm. k) zák.č. 369/1990 Zb. schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
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2. Zrušujú sa Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Dojč a ďalších
osôb, ktoré boli schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Dojč č.
11/2014/UObZ zo dňa 12.12.2014.
3. Zásady odmeňovania poslancov a ďalších osôb nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich
schválenia obecným zastupiteľstvom.
V Dojči, dňa 10. decembra 2018
Uznesením č. 13/2018-2022 UObZ zo dňa 10.12.2018 boli prijaté Zásady odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb v Dojči.

PaedDr. Slavomíra Melišová
starostka obce Dojč
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