
Zásady odmeňovania predstaviteľov 

volených orgánov Obce Krásno

Obecné zastupiteľstvo v Krásne podľa § 11 ods. 4 písm. k. v spojení s § 25 ods. 9 zákona č.369/l990 Zb. o
obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  /zákon  o  obecnom  zriadení  sa  uznieslo  na  týchto
Zásadách odmeňovania predstaviteľov volených orgánov Obce Krásno: 

§ 1

Úvodné ustanovenia

                                                                                                                                                            
1) Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania predstaviteľov volených orgánov obce Krásno /ďalej 
len „zásady odmeňovania“/:

V časti I.:               

 starostu obce,                                                                                                                                        
 hlavného kontrolóra obce.                                                                                                                     

V časti II.:              

 zástupcu starostu,             
 poslancov obecného zastupiteľstva.

2) Ustanovenia týchto Zásad odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je dlhodobo 
plne uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu obce.

Časť I.

§ 2 Odmeňovanie starostu obce

1) Starostovi obce patrí plat v súlade s ustanovením § 3 ods.1 zákona o právnom postavení a platových
pomeroch starostov č. 253/1994 Z. z., v znení neskorších predpisov.

2) Obecné zastupiteľstvo môže tento plat zvýšiť až o 60%. 
3) Starostovi obce sa môžu poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až

do výšky 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. O poskytnutí odmien a ich
výške rozhoduje obecného zastupiteľstvo.

4) Starostovi obce možno poskytnúť mimoriadne odmeny za činnosť vykonávanú v súvislosti so živelnými
pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo
majetku  a  pri  odstraňovaní  ich  následkov.  O  poskytnutí  mimoriadnej  odmeny  rozhoduje  obecné
zastupiteľstvo.

5) Po  zániku  mandátu  starostu  patrí  starostovi  odstupné  z  rozpočtu  obce.  Výška  odstupného  je
definovaná v § 5 ods. 2 zákona č. 289/2002 Z. z..

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



§ 3

Odmeňovanie hlavného kontrolóra obce

1) Plat hlavného kontrolóra obce a jeho pracovný úväzok odsúhlasuje obecné zastupiteľstvo.
2) Plat je určený na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3) Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce, preto sa na neho vzťahujú všetky práva a povinnosti

ostatného vedúceho zamestnanca.
4) 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 50 centov nahor.

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.

                                                                              Časť II

                                                                                § 4

 Poslanecká odmena

1) Schválené odmeny: 
1.1 
Poslancovi OZ patrí odmena vo výške 40,- € za každú účasť poslanca na zasadnutí obecnej rady.
Odmena bude vyplatená každému členovi (poslancovi) obecnej rady. 
1.2
Poslancovi  OZ  patrí  odmena  vo  výške  20,-  €  za  každú  účasť  na  inom  pracovnom  rokovaní
poslancov OZ, ktoré je zvolané starostom obce, resp. jeho zástupcom. 

 V prípade, že účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1 je kratšia ako polovica
času trvania tohto rokovania, kráti sa odmena na polovicu.

 Poslanci  OZ  sa  môžu  vzdať  odmien,  ktoré  im  patria  podľa  Zásad  odmeňovania
predstaviteľov volených orgánov obce Krásno,  na základe písomného vyhlásenia,  podľa
prílohy č. 1, ktorá tvorí súčasť zásad odmeňovania. 

                                                    § 5

Odmeňovanie zástupcu starostu

1) Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a je dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania
patrí odmena určená starostom vo výške 70 % základného mesačného platu starostu obce. Úprava
výšky platu zástupcu starostu obce bude súvisieť s úpravou platu starostu obce. Plat je zástupcovi
starostu uhrádzaný mesačne na osobný účet  v peňažnom ústave.  Termín do 30.  dňa príslušného
mesiaca.

2) Zástupcovi starostu počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie; na jej účely sa primerane 
použije Zákonník práce. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno zástupcovi starostu 
poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom 
rozhodlo obecné zastupiteľstvo.

3) Čerpanie dovolenky zástupcom starostu určuje starosta po prerokovaní so zástupcom starostu, tak aby
si zástupca starostu mohol dovolenku vyčerpať z pravidla v celku a do konca kalendárneho roka. Pri 



určovaní dovolenky starosta obce prihliada na úlohy obce a na oprávnené záujmy zástupcu starostu 
obce.

4) Zástupca starostu sa počas výkonu funkcie považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, 
dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje 
za zamestnávateľa. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie sa zástupca starostu posudzuje ako 
zamestnanec v pracovnom pomere.

5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, ak zanikol mandát starostu pred uplynutím funkčného 
obdobia až do zloženia sľubu novozvoleného starostu patrí plat v zmysle ust. § 4 zákona č. 253/1994 
Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 6

Zúčtovanie odmien poslanca

1) Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov podľa § 4 týchto zásad odmeňovania sú prezenčné listiny
zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa predkladajú na obecnom úrade.

2) Odmeny podľa § 4 sa vyplácajú polročne, vždy úhrnne za predchádzajúci polrok a to poukázaním na
účet poslanca v peňažnom ústave.

3) Výdavky  súvisiace  s  výplatou  odmien  v  zmysle  §  4  týchto  zásad  odmeňovania  sa  uhrádzajú
z rozpočtových prostriedkov obce Krásno vždy na príslušný kalendárny rok.

4) Nárok na odmenu nevzniká poslancovi a členovi komisie v prípade, ak:
 je poberateľom predčasného starobného dôchodku a písomne sa vzdá nároku na odmenu,

 ak sa z iných dôvodov písomne vzdá nároku na odmenu.
5) Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť  formou dodatku k týmto zásadám

alebo prijatím nových zásad. Na prijatie nových zásad alebo na ich zmenu sa vyžaduje súhlas 3/5
väčšiny všetkých poslancov.

§ 7

Záverečné ustanovenia

1) Zásady odmeňovania predstaviteľov volených orgánov boli schválené uznesením OZ,
zo dňa 15.11.2022 a nadobúda účinnosť dňom 15. 11. 2022.

2) Zmeny a doplnky týchto Zásad odmeňovania predstaviteľov volených orgánov Obce Krásno schvaľuje
obecné zastupiteľstvo.

V Krásne, dňa: 7. 11. 2022                                                                                        Ing. Martin Mikloš, PhD.  

                                                                                                                                   starosta  Obce Krásno



             Vyhlásenie poslanca OZ, člena komisie OZ o vzdaní sa odmeny

Meno a priezvisko: ........................................................................

Dátum narodenia: ......................................................................... 

Trvalý pobyt: .................................................................................

v y h l a s u j e m,

že  sa  vzdávam  odmeny,  ktorá  mi  patrí  podľa  Poriadku  odmeňovania  predstaviteľov

volených orgánov obce Krásno s účinnosťou od ........................................

 

V Krásne, dňa:                                                                                      Podpis:


