OBEC VINIČNÉ
Cintorínska 13, 900 23 Viničné
VZN č. 5/2019 o zásadách odmeňovania poslancov .....
Všeobecné záväzné nariadenie obce Viničné č. 5/2019
o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zapisovateľa
zasadnutí obecného zastupiteľstva ako i predsedu a členov stálych komisií pri
Obecnom zastupiteľstve obce Viničné

Obecné zastupiteľstvo vo Viničnom
V súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4, písm. k) v spojení s ustanovením § 25 ods. 8
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o obecnom zriadení“)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona č.
369/1990 ZB. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 11.06.2019
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 11.06.2019
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 11.06.2019
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 20.06.2019 do 12,00 hod
Pripomienky zasielať:
- Písomne na adresu: Obec Viničné, Cintorínska 1000/13, 900 23 Viničné
- Ústne do zápisnice na Obecnom úrade vo Viničnom, Cintorínska 1000/13, 900 23
Viničné
- Elektronicky na e-mailovú adresu: obecnyurad@vinicne.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN ukutočnené dňa : 26.06.2019
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 27.06.2019
Číslo uznesenia a bod programu: 4/100/2019, bod č. 4
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.07.2019
Vyhlásené zverejnením na internetovej stránke obce dňa: 11.07.2019
VZN nadobúda účinnosť dňom 15.07.2019.
S ch v a ľ u j e

toto

všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2019
o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zapisovateľa
zasadnutí obecného zastupiteľstva ako i predsedu a členov stálych komisií pri
Obecnom zastupiteľsve obce Viničné
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Čl. I
Základné ustanovenia
1. Účelom tohto VZN je určiť pravidlá pre odmeňovanie poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Viničné (ďalej len pojmy „poslanec“ a „obecné
zastupiteľstvo“) za niektoré činnosti pri výkone ich funkcie.
2. Práca poslanca obecného zastupiteľstva je zásadne vykonávaná bez prerušenia
pracovného alebo obdobného pomeru.
3. Odmeny v zmysle tohto VZN sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov obce na
príslušný rozpočtový rok.
4. Toto VZN sa nevzťahuje na odmeňovanie poslanca, ktorý je na výkon funkcie
zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania. Takémuto
poslancovi patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej
náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu v
zmysle ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
5. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 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. Týmto nie je dotknutý nárok na
odmenu podľa čl. II. tohto VZN.
6. 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 uznesenia.
7. Zástupcovi starostu, ktorí plní úlohy starostu po zániku mandátu starostu pred
uplynutím funkčného obdobia, patrí plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov.

Čl. II
Predmet úpravy
1. Toto VZN upravuje odmeňovanie za výkon činnosti poslanca:
a. na rokovaní obecného zastupiteľstva,
b. na rokovaní stálej komisie obecného zastupiteľstva,
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c. za vykonávanie obradov.
2. Poslancovi
možno
poskytnúť
odmenu
za
výkon
činnosti
podľa
predchádzajúceho odseku v jednom kalendárnom roku najviac vo výške
jedného mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej
skupiny v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov;
uvedené sa nevzťahuje na poslanca vykonávajúceho činnosť podľa čl. II ods.1
písm. c) tohto VZN, ktorému možno nad rámec odmeny podľa prvej vety
poskytnúť aj presahujúcu časť odmeny, pokiaľ táto vznikla v dôsledku výkonu
činnosti podľa čl. II ods.1 písm. c) tohto VZN.
3. Všeobecne záväzné nariadenie zároveň upravuje odmeňovanie zapisovateľa
zasadnutia obecného zastupiteľstva a členov stálej komisie obecného
zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami OZ za ich prácu v stálych komisiách
obecného zastupiteľstva.

Čl. III
Odmeňovanie poslancov
1. Za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo
výške 85,- €/zasadnutie.
2. Poslancovi, ktorý je predsedom stálej komisie obecného zastupiteľstva, patrí
odmena vo výške 35,- € za každú účasť na zasadnutí uznášaniaschopnej
komisie.
3. Poslancovi, ktorý je členom stálej komisie obecného zastupiteľstva, patrí
odmena vo výške 30,- € za každú účasť na zasadnutí uznášaniaschopnej
komisie.
4. Odmena za účasť na zasadnutí komisie sa priznáva maximálne za 12
zasadnutí ročne. Pri rokovaní zlúčených komisií prináleží poslancovi odmena
za účasť na jednej komisii.
5. Poslancovi možno poskytnúť odmenu za výkon činnosti podľa odseku 1 až 4
tohto článku VZN v jednom kalendárnom roku najviac vo výške podľa čl. II
ods. 2 tohto VZN.
6. Poslancovi, ktorý vykonáva povinnosti pri slávnostnom obrade občianskeho
sobáša, civilného obradu poslednej rozlúčky so zosnulým alebo slávnostného
uvedenia do života novonarodených detí patrí za uskutočnenie tohto obradu
odmena vo výške 50 €/obrad.
7. Odmena podľa odseku 1 až 6 tohto článku VZN poslancovi nepatrí v prípade
jeho neúčasti na príslušnom zasadnutí, resp. obrade.
8. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej časovej a
vecnej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej
úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo zástupca starostu
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obce. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo
prijatím uznesenia.
9. Pri pracovných cestách schválených starostom obce má poslanec nárok na
náhradu cestovných nákladov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Čl. IV
Odmeňovanie zapisovateľa zasadnutia obecného zastupiteľstva

1. Zapisovateľovi patrí finančná odmena za vyhotovenie zápisnice a zvukového
záznamu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo výške 50,- €
2. Podkladom pre zistenie nároku na vyplatenie odmeny je zápisnica a prezenčná
listina z rokovania OZ

Čl. V
Odmeňovanie členov stálej komisie obecného zastupiteľstva,
ktorí nie sú poslancami OZ za prácu v stálych komisiách
1. Členom stálej komisie obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami OZ
patrí odmena vo výške 30 € za každú účasť na zasadnutí uznášaniaschopnej
komisie.
2. Členom komisií obecného zastupiteľstva, možno poskytnúť aj mimoriadnu
odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia
mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starostovi obce predseda
príslušnej komisie. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje obecné
zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
3. Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom
roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny
4. Za neúčasť na zasadnutí komisie uvedeným osobám odmena neprináleží.
5. Podkladom pre zistenie nároku na vyplatenie odmeny je zápisnica a prezenčná
listina z rokovania komisie vyhotovená predsedom komisie.

Čl. VI
Zúčtovanie odmien
1. Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancov sú prezenčné listiny zo zasadnutí
orgánov obce.
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2. Prezenčnú listinu a zápisnicu zo zasadnutia príslušnej komisie obecného
zastupiteľstva predkladá predseda komisie obecného zastupiteľstva do 10 dní
odo dňa uskutočnenia zasadnutia komisie obecného zastupiteľstva na obecný
úrad.
3. Spracúvaním podkladov pre zúčtovanie
organizačný útvar obecného úradu.

odmien

je

starostom

poverený

4. Za účasť poslanca sa pre účely nároku na vyplatenie odmeny považuje jeho
fyzická prítomnosť na celom rokovaní a na hlasovaní o jednotlivých bodoch
rokovania, resp. navrhovaných uznesení.
5. Odmena poslancovi obecného zastupiteľstva podľa čl. III ods. 1 a ods. 6
a odmena zapisovateľa zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa čl. IV ods. 1
v zmysle tohto VZN sa vypláca súhrne raz za obdobie šiestich mesiacov v
najbližšom nasledujúcom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce.
6. Odmena zástupcovi starostu podľa čl. I ods. 5 a odmeny poslancovi –
predsedovi komisie obecného zastupiteľstva a poslancom – členom komisií
obecného zastupiteľstva podľa čl. III ods. 2 a ods. 3 a odmeny členom stálej
komisie obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami OZ podľa čl. V ods.
1 tohto VZN sa vypláca mesačne vo výplatnom termíne určenom pre
zamestnancov obce.
7. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet, prípadne podľa písomnej žiadosti
v hotovosti v pokladnici obce v úradných hodinách.

Čl. VII
Spoločné a prechodné ustanovenie
1. Zástupca starostu, poslanec, zapisovateľ zasadnutia OZ ako i predseda a člen
stálej komisie obecného zastupiteľstva sa môže vzdať svojho práva na odmenu,
ktorá mu prináleží podľa tohto VZN. Práva na odmenu sa je možné vzdať
písomným vyhlásením o vzdaní sa práva na odmenu (Príloha č. 1 k tomuto
VZN).
2. Toto VZN môže obecné zastupiteľstvo meniť len formou dodatku alebo prijatím
nového VZN.
3. Na prijatie tohto VZN alebo na jeho zmenu sa vyžaduje súhlas trojpätinovej
väčšiny všetkých poslancov

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
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1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Viničnom
27.06.2019 uznesením č. 4/100/2019.
2. Uvedené VZN nadobúda platnosť dňom
zastupiteľstvom a účinnosť od 01.07.2019.

jeho

schválenia

obecným

3. Dňom účinnosti VZN sa ruší VZN o odmeňovaní poslancov VZN č. 2/2016.

Pavel Galamboš
starosta obce
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Príloha č.1

Vyh1ásenie

o

vzdaní

sa

odmeny

☐

zástupcu starostu obce Viničné

☐

poslanca Obecného zastupiteľstva obce Viničné

☐

zapisovateľa zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Viničné

☐

predsedu a člena stálej komisie pri Obecnom zastupiteľstve obce Viničné

Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:

týmto

vyhlasujem,

že sa vzdávam odmeny, ktorá mi patrí podľa VZN č.5/2019 o zásadách
odmeňovania

poslancov

obecného

zastupiteľstva,

zapisovateľa

zasadnutí

obecného zastupiteľstva ako i predsedu a členov stálych komisií pri Obecnom
zastupiteľstve obce Viničné s účinnosťou od........................................

V ........................ dňa

..................................................
Podpis
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Všeobecné záväzné nariadenie obce Viničné č. 5/2019
o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zapisovateľa zasadnutí obecného
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Návrh VZN vyvesený dňa: 11.06.2019
(pečiatka a podpis)

VZN vyvesené dňa: 11.07.2019
(pečiatka a podpis)

VZN zvesené dňa: .....................................
(pečiatka a podpis)
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