
 P O R I A D O K      O D M E Ň O V A N I A  
volených funkcionárov obce Dulov 

 
 

Článok 1. 
Odmeňovanie starostu obce 

 

1. Plat starostu určuje Obecné zastupiteľstvo v Dulove (ďalej len „OZ“) v súlade so 

zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov v znení zákona č. 154/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. 

2. Plat starostu  tvorí: 

a) základný plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku určeného na 

základe platovej skupiny podľa počtu obyvateľov.  

b) zvýšenie platu  maximálne do výšky 70% základného platu. 

3. Plat starostu nemôže byť nižší ako je základný plat. O zvýšení základného platu 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

4. Základný plat patrí starostovi odo dňa zloženia prepísaného sľubu. Obecné 

zastupiteľstvo plat starostu opätovne prerokuje raz ročne. V prípade, ak obecné 

zastupiteľstvo  nerozhodne o plate starostu, patrí starostovi základný plat. 

5. Počas ozdravného režimu alebo nútenej správy podľa § 19 zákona č. 583/2004 patrí 

starostovi základný plat podľa ods. 2 písm. a). Obecné zastupiteľstvo počas tejto doby 

nemôže starostovi zvýšiť plat podľa ods. 2 písm. b).  

6. Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom musí byť v zápisnici zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.  

 

 

Článok 2. 
Odmeňovanie poslancov OZ 

 
1. Poslanci obecného zastupiteľstva vykonávajú svoju činnosť v súlade so zákonom 

o obecnom zriadení  č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o obecnom zriadení“). 



2. Odmeny za svoju činnosť schvaľuje OZ  prostredníctvom tohto poriadku 

odmeňovania nasledovne: 

a. ročne:  

- 16,60 € poslancovi OZ  

- 33,20 € zástupcovi starostu 

b. štvrťročne: 

- 10,00 € poslancovi OZ, zástupcovi starostu za každú účasť na zasadnutí 

OZ alebo na porade OZ 

c. mimoriadne: Odmena vo výške návrhu starostu obce poslancovi OZ, 

zástupcovi za osobitnú pomoc pri plnení úloh samosprávy. 

3. Odmena nepatrí poslancom, ktorí vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez 

odmeny. 

4. Podkladom pre vyplatenie odmeny je podpísaná prezenčná listina zo zasadnutia alebo 

porady OZ. 

5. Ročná odmena je splatná vo výplate za mesiac december. Štvrťročná odmena je 

splatná vo výplate za mesiac marec, jún, september a december. 

 
 

Článok 3. 

Odmeňovanie členov komisií pri  OZ 

 
1. Predsedovi a členom komisií pri OZ sa poskytuje odmena vo výške 3,50 € za účasť na 

každom zasadnutí komisie.  

2. Za účasť na zasadnutí komisie sa považuje aj aktívna účasť na akcii usporiadanej 

komisiou alebo obecným úradom.   

3. Odmena nepatrí členom komisie, ktorí vyhlásili, že svoju funkciu člena budú 

vykonávať bez odmeny. 

4. Podkladom pre vyplatenie odmeny sú podpísané prezenčné listiny zo zasadnutí 

komisie, z účastí na akcii poriadanej obcou alebo obecným úradom, ktoré predseda 

komisie odovzdá na obecný úrad. 

5. Odmena sa vypláca ročne vo výplate za mesiac december.  

 
 

 

 



Článok 4. 
Odmeňovanie hlavného kontrolóra obce 

 

1. Plat hlavného kontrolóra je stanovený podľa § 18c zákona o obecnom zriadení. 

2. Zložky platu kontrolóra obce: 

� pevná  - plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 

národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR  za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku určeného na základe platovej 

skupiny podľa počtu obyvateľov obce a upravený v závislosti od dĺžky 

pracovného času, 

� pohyblivá -  mesačná odmena do výšky 30% z mesačného platu na základe 

schválenia obecného zastupiteľstva, vypláca sa polročne. 

 

 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Schválením tohto Poriadku odmeňovania sa ruší Poriadok odmeňovania starostu obce, 

obecného zastupiteľstva, členov komisií a kontrolóra obce zo dňa 13.12.2007 

a Dodatok č. 1 k tomuto poriadku schválený dňa 4.5.2011. 

2. Tento „Poriadok odmeňovania volených funkcionárov obce Dulov“ bol schválený na 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 22.6.2011 Uznesením č. 28/2011 A/ 

a nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

 

 

 

v.r. 

Antonia Kandaliková 

     starostka obce 


