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Obecné zastupiteľstvo obce Pernek, na základe § 6 ods. 11, § 11 ods. 4 písm. k),2 § 11 ods. 4  
písm. r),3 § 15 ods. 4,4 § 18c5, § 25 ods. 76 a § 25 ods. 87 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek 

č.  2 / 2022 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií,  
starostu, zástupcu starostu a hlavného kontrolóra 

                                                           
1 § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom 
zriadení“) upravuje právomoc obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy: 
„Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou 
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas 
Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.“ 

2 § 11 ods. 4 písm. k) zákona o obecnom zriadení: „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života 
obce, najmä je mu vyhradené schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady 
odmeňovania poslancov.“ 

3 § 11 ods. 4 písm. k) zákona o obecnom zriadení: „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života 
obce, najmä je mu vyhradené upravovať podrobnosti o zložení, právomociach a úlohách orgánov obecného 
zastupiteľstva podľa § 10 ods. 2 prvej vety, ako aj o odmeňovaní ich členov.“ 

§ 10 ods. 2 zákona o obecnom zriadení: „Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo 
dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecný mládežnícky parlament, radu 
seniorov a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný 
zákon.“ 

4 § 15 ods. 4 zákona o obecnom zriadení: „Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu 
v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej 
skupiny; to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.“ 

5 § 18c zákona o obecnom zriadení upravuje plat hlavného kontrolóra obce 
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6 § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení: „Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon 

funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, 
najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva 
zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu. Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby 
a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec  
sa považuje za zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 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. Tým nie je dotknutá odmena podľa odseku 8. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa 
prvej vety a tretej vety sa vzťahujú osobitné predpisy. Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej 
vety obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.“ 

7 § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení: „Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy 
a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden 
mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Poslancovi, ktorý vykonáva činnosti podľa 
osobitného predpisu [§ 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.], môže nad rámec odmeny podľa prvej vety patriť ďalšia 
odmena určená v zásadách odmeňovania poslancov.“ 
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§ 1 
Predmet nariadenia 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek (ďalej len „nariadenie“) upravuje zásady 

odmeňovania 
a) poslancov Obecného zastupiteľstva obce Pernek (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“), 
b) poslanca obecného zastupiteľstva povereného vykonávať občianske sobáše,8 
c) členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom, 
d) starostu, 
e) zástupcu starostu a 
f) hlavného kontrolóra obce Pernek. 

 
(2) Toto nariadenie upravuje aj právo poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií zriadených 

obecným zastupiteľstvom vzdať sa odmeny. 
 

(3) Vykonávaním občianskych sobášov poveruje poslanca obecné zastupiteľstvo na návrh starostu 
uznesením schváleným nadpolovičnou väčšinou poslancov prítomných na jeho zasadnutí. 

 
 
 
 

Čl. 1 

O D M E Ň O V A N I E 
 
 
 

P o s l a n c i     o b e c n é h o    z a s t u p i t e ľ s t v a 
 

 
§ 2 

Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva  
za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 
(1) Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

a to 
a) vo výške 25,00 eur brutto, ak bol prítomný pri prerokovaní všetkých bodov schváleného 

programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
b) vo výške 20,00 eur brutto, ak bol prítomný pri prerokovaní aspoň polovice bodov 

schváleného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
c) vo výške 15,00 eur brutto, ak bol prítomný pri prerokovaní menej ako polovice bodov 

schváleného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

                                                           

8 § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov: „Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom 
má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného 
zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.“ 
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(2) Podkladom na vyplatenie odmeny za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva je prezenčná 
listina9 alebo zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

(3) Odmena sa poslancovi vypláca naraz v súhrnnej sume najneskôr do 31. januára nasledujúceho 
kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok, ak sa obec a poslanec obecného 
zastupiteľstva nedohodnú inak.10 

 
 

§ 3 
Odmeňovanie poslanca obecného zastupiteľstva  
povereného vykonávaním občianskych sobášov  

 
(1) Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý je poverený vykonávať občianske sobáše, patrí 

odmena vo výške 25,00 eur brutto za každý občiansky sobáš, ktorý vykonal. 
 

(2) Odmena sa poslancovi vypláca naraz v súhrnnej sume najneskôr do 31. januára nasledujúceho 
kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok, spolu s odmenou za účasť na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva, ak sa obec a poslanec obecného zastupiteľstva nedohodnú inak. 
 

 
 

Č l e n o v i a    k o m i s i í  
z r i a d e n ý c h    o b e c n ý m    z a s t u p i t e ľ s t v o m 

 
 

§ 4 
Odmeňovanie členov komisií zriadených 

obecným zastupiteľstvom 
 
(1) Každému členovi komisie11 zriadenej obecným zastupiteľstvom patrí odmena za účasť  

na zasadnutí komisie, do ktorej bol zvolený, a to 
a) vo výške 9,00 eur brutto, ak bol prítomný pri prerokovaní všetkých bodov schváleného 

programu zasadnutia komisie, 
b) vo výške 7,00 eur brutto, ak bol prítomný pri prerokovaní aspoň polovice bodov 

schváleného programu zasadnutia komisie, 
c) vo výške 5,00 eur brutto, ak bol prítomný pri prerokovaní menej ako polovice bodov 

schváleného programu zasadnutia komisie. 
 

(2) Podkladom na vyplatenie odmeny za účasť na zasadnutí komisie je prezenčná listina alebo 
zápisnica zo zasadnutia komisie. 

                                                           
9 Bezprostredne pred zasadnutím obecného zastupiteľstva prítomní podpisujú prezenčnú listinu. 

10 Obec a poslanec (poslanci) obecného zastupiteľstva sa môžu dohodnúť, že odmena sa bude poslancovi vyplácať 
napr. každý polrok (napr. do 31. júla za obdobie do 30. júna príslušného kalendárneho roka), alebo že odmena  
sa bude vyplácať štvrťročne (napr. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho 
štvrťroka) a pod. 

11 t. j. odmena v rovnakej výške patrí členovi komisie, ktorý je poslancom obecného zastupiteľstva, aj členovi 
komisie, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva. 
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(3) Odmena sa členovi komisie vypláca naraz v súhrnnej sume najneskôr do 31. januára 
nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok, ak sa obec a člen komisie 
nedohodnú inak. 

 
(3) Ak je člen komisie zároveň členom aj inej komisie, patrí mu odmena za účasť na zasadnutí každej 

komisie, ktorej je členom. 

 
 
 

S t a r o s t a 
 
 
 

§ 5 
Základný plat starostu 

 
(1) Starostovi patrí odo dňa zloženia predpísaného sľubu12 plat, ktorý je súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok13 a 1,83-násobku 
ustanoveného14 v 2. platovej skupine osobitného predpisu15 pre obce s počtom obyvateľov  
od 501 do 1 000. Plat starostu sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

 
(2) Základný plat starostu podľa odseku 1 nemôže obecné zastupiteľstvo znížiť.16 

 
 
 
 

                                                           

12 § 13 ods. 2 zákona o obecnom zriadení: „Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, 
že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej 
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie 
starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“. 

13 Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za r. 2021, vyčíslená Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky, je 1 211,00 eur. 

[http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-
bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID("i94C7052B240A492FB3BE8C7A4
87D337B")&ui.name=Priemerná%20mesačná%20mzda%20v%20hospodárstve%20SR%20%5bpr0204qs%5d&
run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2fcognosext%2fcps4%2fportlets%2fco
mmon%2fclose.html&run.outputLocale=sk] 

14 § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 253/1994 Z. z.“): „Starostovi patrí 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 podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa  
§ 4 ods. 6. Ak starostovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu 
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí starostovi plat najviac v sume minimálnej mzdy; ustanovenia  
§ 4 ods. 1 až 5 sa v tomto prípade neuplatnia. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.“. 

§ 3 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.: „Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.“. 

15 § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. 

16 Základný plat starostu je ustanovený zákonom č. 253/1994 Z. z., a teda nemôže byť nižší, ako ustanovuje zákon. 
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§ 6 
Zvýšenie základného platu starostu17 

 
(1) Základný plat starostu podľa § 5 tohto nariadenia môže obecné zastupiteľstvo uznesením zvýšiť 

až o 60 %.18 
 

(2) Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva o zvýšení základného platu starostu je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov prítomných na jeho zasadnutí. 

 
(3) Zvýšenie základného platu podľa odseku 1 starostovi patrí odo dňa uvedeného v uznesení 

obecného zastupiteľstva, najskôr odo dňa nasledujúceho po dni konania zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, na ktorom bolo uznesenie o zvýšení základného platu starostu schválené. 
Uznesenie obecného zastupiteľstva o zvýšení základného platu starostu nemôže mať spätnú 
účinnosť. 

 
(4) Obecné zastupiteľstvo môže základný plat starostu zvýšiť aj niekoľkokrát počas kalendárneho 

roka. Celkové zvýšenie platu starostu nemôže presiahnuť 60 % základného platu starostu podľa 
§ 5 tohto nariadenia. 

 
 

§ 7 
Zníženie alebo odňatie zvýšenia základného platu starostu 

 
(1) Obecné zastupiteľstvo môže starostovi uznesením znížiť alebo odňať zvýšenie základného platu 

starostu uvedené v § 6 tohto nariadenia. 
 

(2) Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva o znížení zvýšenia základného platu starostu 
uvedeného v § 6 tohto nariadenia alebo o odňatí zvýšenia základného platu starostu uvedeného  
v § 6 tohto nariadenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov prítomných na jeho 
zasadnutí. 

 
(3) Zvýšenie základného platu starostu sa starostovi zníži alebo odníme odo dňa uvedeného 

v uznesení obecného zastupiteľstva, najskôr odo dňa nasledujúceho po dni konania zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, na ktorom bolo uznesenie o znížení alebo odňatí zvýšenia základného 
platu starostu schválené. Uznesenie obecného zastupiteľstva o znížení zvýšenia základného platu 
starostu alebo o jeho odňatí nemôže mať spätnú účinnosť. 
 

(4) Obecné zastupiteľstvo môže zvýšenie základného platu starostu znížiť aj niekoľkokrát počas 
kalendárneho roka. Obecné zastupiteľstvo však nemôže znížiť základný plat starostu uvedený  
v § 5 tohto nariadenia. 

 
 

 

                                                           

17 Zákon č. 253/1994 Z. z. neupravuje dôvody zvýšenia platu starostu, čiže obecné zastupiteľstvo môže plat 
starostu zvýšiť aj bez uvedenia dôvodu. 

18 § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.: „Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné 
zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.“. 
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§ 8 
Nemožnosť priznania odmeny starostovi 

 
(1) Starostovi nemožno priznať odmenu, ani mimoriadnu odmenu.19  

 
(2) Starostovi možno priznať iba zvýšenie základného platu starostu podľa § 6 tohto nariadenia.20 

 
 

§ 9 
Odstupné starostu 

 
(1) Starosta, ktorý bol opätovne zvolený do funkcie starostu, nemá nárok na odstupné.21 

 
(2) Starosta, ktorý nebol opätovne zvolený do funkcie starostu, má nárok na odstupné vo výške 

a) dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu,22 ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť 
mesiacov, 

b) trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu jedno funkčné 
obdobie, 

c) štvornásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dve po sebe 
nasledujúce funkčné obdobia, 

                                                           
19 Zákon č. 253/1994 Z. z. v znení zákona č. 154/2011 Z. z. [Čl. I bod 8. zákona č. 154/2011 Z. z.] s účinnosťou 
od 01.06.2011 neumožňuje priznať starostovi odmenu, ani mimoriadnu odmenu. 

Vývoj ustanovení o odmenách starostu: 

§ 5 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení účinnom od 19.09.1994 do 31.10.1998: „Starostovi možno tiež udeliť 
odmenu do výšky 50 % minimálneho platu patriaceho podľa § 4 tohto zákona s prihliadnutím na náročnosť 
a kvalitu výkonu verejnej funkcie. O výške tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo.“. 

§ 5 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení zákona č. 172/1998 Z. z. účinnom od 01.11.1998 do 01.07.2002: 
„Starostovi možno poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do výšky 50 % 
súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje, a 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 odmien a ich výške rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo.“ 

§ 5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení zákona č. 289/2002 Z. z. účinnom od 02.07.2002 do 31.05.2011 
ustanovoval: „Starostovi možno poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až  
do 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje, a 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 odmien rozhoduje obecné zastupiteľstvo.“ 

Čl. I bod 8. zákona č. 154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ustanovuje:  
„V § 5 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.“. Zákon č. 154/2011 Z. z. 
nadobudol účinnosť 01.06.2011. 

20 Ustanovenia § 6 tohto nariadenia vychádzajú z § § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.: „Plat starostu nemôže byť 
nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.“. 

21 § 5 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z.: „Nárok na odstupné podľa odseku 1 nevznikne, ak bol starosta opäť zvolený 
do funkcie.“. 

22 § 5 ods. 3 zákona č. 253/1994 Z. z.: „Priemerným mesačným platom na účely odseku 1 a § 2 ods. 2 je jedna 
dvanástina súčtu platu podľa § 3 alebo podľa § 4 ods. 2 za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich 
kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného 
platu. Priemerný mesačný plat sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.“. 
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d) päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu najmenej tri po sebe 
nasledujúce funkčné obdobia. 

 
(3) Odstupné podľa odseku 2 tohto nariadenia starostovi nepatrí, ak jeho mandát starostu zanikol23  

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, 
b) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin24 alebo právoplatným odsúdením  

za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,25 
c) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo 

o odvolaní starostu. 
 
 
 

Z á s t u p c a    s t a r o s t u26 
 
 

§ 10 
Mesačná odmena zástupcu starostu za plnenie niektorých úloh starostu 

na základe písomného poverenia od starostu 
 

(1) Starosta môže písomne poveriť zástupcu starostu vykonávaním niektorých úloh starostu, ktoré 
starosta vymedzí v písomnom poverení. Starosta v písomnom poverení určí aj mesačnú odmenu 
zástupcu starostu zodpovedajúcu rozsahu vykonávaných úloh.27 

                                                           

23 § 5 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.: „Odstupné podľa odseku 1 nepatrí, ak došlo k zániku mandátu z dôvodov 
uvedených v osobitnom predpise.“ -  t. j. z dôvodov upravených v § 13a ods. 1 písm. a), d) a f) zákona o obecnom 
zriadení. 

Podľa § 13a ods. 1 zákona o obecnom zriadení: „Mandát starostu zaniká 
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, 
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu 
odňatia slobody nebol podmienečne odložený, 
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,“. 

24 úmyselný trestný čin bez ohľadu na druh uloženého trestu  

25 trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, za ktorý bol uložený trest odňatia slobody, ktorý nebol podmienečne 
odložený na skúšobnú dobu 

26 § 13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení: „Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé 
funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu 
starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 
obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže 
zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho 
poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.“. 

§ 13b ods. 3 zákona o obecnom zriadení: „Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom 
v písomnom poverení.“ 

27 § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení: „Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon 
funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, 
najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva 
zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu. Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby 
a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec  
sa považuje za zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 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. Tým nie je dotknutá odmena podľa odseku 8. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa 
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(2) Zástupcovi starostu, ktorý na základe písomného poverenia od starostu vykonáva niektoré úlohy 
starostu a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej 
a časovej náročnosti vykonávaných úloh, určená starostom, najviac vo výške 70 % priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. 

 
(3) Mesačnú odmenu zástupcu starostu podľa odseku 2 nemožno vynásobiť násobkom podľa 

príslušnej platovej skupiny,28 ustanoveným osobitným predpisom podľa počtu obyvateľov obce.  
 

(4) Mesačnú odmenu zástupcu starostu podľa odseku 2 nemôže obecné zastupiteľstvo zvýšiť podľa 
§ 6 tohto nariadenia. 

 
(5) Zástupca starostu, ktorému starosta určil mesačnú odmenu podľa odseku 1, má zároveň nárok na  

a) odmenu za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 
b) odmenu za vykonanie občianskych sobášov, ak je poverený na ich vykonávanie a  
c) odmenu za účasť na zasadnutí komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom, ktorého  

sa zúčastnil ako člen tejto komisie. 
 

 
 

§ 11 
Plat za zastupovanie starostu v plnom rozsahu 

po zániku mandátu starostu do zloženia sľubu novozvoleného starostu 
 

(1) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia,29 plní úlohy starostu v plnom 
rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. 

 

                                                           

prvej vety a tretej vety sa vzťahujú osobitné predpisy. Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej 
vety obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.“. 

28 § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. 

29 § 13b ods. 4 zákona o obecnom zriadení: „Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia  
[§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním 
dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie 
sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.“. 

§ 13a ods. 1 zákona o obecnom zriadení: „Mandát starostu zaniká 
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, 
b) uplynutím funkčného obdobia, 
c) vzdaním sa mandátu, 
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu 

odňatia slobody nebol podmienečne odložený, 
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu, 
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny 

trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu, 
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny 

úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií, 
i) smrťou, 
j) zrušením obce.“ 
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(2) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu v plnom rozsahu, patrí základný plat starostu30 
podľa § 5 tohto nariadenia, ktorý môže obecné zastupiteľstvo uznesením zvýšiť až o 60 % podľa 
§ 6 tohto nariadenia.  

 
(3) Zvýšenie základného platu starostu môže obecné zastupiteľstvo zástupcovi starostu, ktorý plní 

úlohy starostu v plnom rozsahu, uznesením znížiť alebo odňať podľa § 7 tohto nariadenia. 
Základný plat zástupcu starostu, ktorý plní úlohy starostu v plnom rozsahu, nemôže byť nižší, ako 
je základný plat starostu upravený v § 5 tohto nariadenia. 

 
 
 

H l a v n ý    k o n t r o l ó r    o b c e    P e r n e k 
 
 

§ 12 
Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra 

 
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Pernek je 11 hodín mesačne, ak obecné zastupiteľstvo 
nerozhodne inak uznesením schváleným nadpolovičnou väčšinou hlasov poslancov prítomných na jeho 
zasadnutí, alebo všeobecne záväzným nariadením, ktorým zmení (novelizuje) toto ustanovenie tohto  
nariadenia.31 
                                                           

30 § 13b ods. 5 zákona o obecnom zriadení: „Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí 
plat podľa osobitného zákona.“ – t. j. podľa zákona č. 253/1994 Z. z. 

31 § 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení: „Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať 
sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného 
zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak časť vety za bodkočiarkou, 
odsek 5, § 13 ods. 8, § 18a ods. 3 a 10, § 20a ods. 4 a § 20b ods. 5 alebo osobitný zákon neustanovuje inak;  
na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.“ 

§ 13 ods. 5 tretia veta zákona o obecnom zriadení: „Na zmenu návrhu programu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.“ 

§ 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení: „Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 
pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov 
potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca 
platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.“ 

§ 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení: „Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej 
schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší 
počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším 
počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. 
Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby 
hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.“ 

§ 18a ods. 10 zákona o obecnom zriadení: „Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.“ 

§ 20a ods. 4 zákona o obecnom zriadení: „Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej 
na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne a nerozdielne, ak 
zmluva neustanovuje inak.“ 

§ 20b ods. 5 zákona o obecnom zriadení: „Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení 
združenia obcí sú jeho stanovy.“ 
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§ 13 
Základný plat hlavného kontrolóra32 

 
(1) Základný plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu 
obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického 
úradu Slovenskej republiky, ktorý je v obci od 501 do 1 000 obyvateľov 1,28. 

 
(2) Základný plat hlavného kontrolóra s pracovným úväzkom v rozsahu 11 hodín mesačne sa určuje 

takto:33 
 
      [Priemerná mesačná mzda za predchádzajúci kalendárny rok podľa Štatistického úradu SR x 1,28] 

: koeficient 17434 x pracovný úväzok 11 hodín 
 

(3) Základný plat hlavného kontrolóra sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom hore.35 
 
 

§ 14 
Mesačná odmena hlavného kontrolóra36 

 
(1) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % 

zo základného mesačného platu hlavného kontrolóra uvedeného v § 13 ods. 2 tohto nariadenia.37 
 

(2) Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení mesačnej odmeny hlavného kontrolóra  
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov prítomných na jeho zasadnutí. 

 

                                                           

32 § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení 

33 Napr.: Priemerná mesačná mzda v r. 2020, t. j. 1 133,00 eur x koeficient 1,28 = 1 450,24 eur : koeficient 174 = 
8,335 eur (hodinová mzda) x 11 hodín mesačne = 91,68 eur = zaokrúhlene 92,00 eur základná mzda 

34 Priemerný počet pracovných hodín pripadajúcich v roku na 1 mesiac sa vypočíta ako súčin priemerného 
počtu týždňov pripadajúcich v roku na 1 mesiac (4,348 týždňov) a týždenného fondu pracovného času zamestnanca 
napr. 40 hod.;  
4,348 týždňov x 40 hod./týždeň = 173,92 hod./mesiac 
 [zdroj: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=486741 str. 7] 

§ 18a ods. 6 zákona o obecnom zriadení: „Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej 
zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné 
zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.“. 

Ustanovenie § 18a ods. 6 zákona o obecnom zriadení odkazuje na § 49 a § 50 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov, a preto sa na určenie platu hlavného kontrolóra použije koeficient 174  
pre 40 – hodinový týždenný pracovný čas (§ 85 ods. 5 Zákonníka práce), a nie koeficient 163, ktorý sa používa 
pre 37,5 – hodinový týždenný pracovný čas upravený zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

35 § 18c ods. 4 zákona o obecnom zriadení 

36 Zákon o obecnom zriadení neupravuje dôvody schválenia mesačnej odmeny, čiže obecné zastupiteľstvo môže 
schváliť hlavnému kontrolórovi odmenu aj bez uvedenia dôvodu. 

37 § 18c ods. 5 zákona o obecnom zriadení: „Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú 
odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.“. 
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(3) Mesačná odmena hlavnému kontrolórovi patrí odo dňa uvedeného v uznesení obecného 
zastupiteľstva, najskôr odo dňa nasledujúceho po dni konania zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
na ktorom bolo uznesenie o poskytnutí mesačnej odmeny schválené. Uznesenie obecného 
zastupiteľstva o schválení mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi nemôže mať spätnú 
účinnosť. 

 
(4) Obecné zastupiteľstvo môže rozhodovať o schválení mesačnej odmeny hlavného kontrolóra aj 

niekoľkokrát počas kalendárneho roka. Celková mesačná odmena hlavného kontrolóra nemôže 
presiahnuť 30 % jeho základného platu, uvedeného v § 13 tohto nariadenia, ustanoveného 
s ohľadom na rozsah jeho pracovného úväzku. 

 
 

§ 15 
Zníženie alebo odňatie mesačnej odmeny hlavného kontrolóra 

 
(1) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi znížiť alebo odňať mesačnú odmenu 

schválenú podľa § 14 tohto nariadenia. 
 

(2) Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva o znížení alebo odňatí mesačnej odmeny hlavného 
kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov prítomných na jeho zasadnutí. 

 
(3) Mesačná odmena sa hlavnému kontrolórovi zníži alebo odníme odo dňa uvedeného v uznesení 

obecného zastupiteľstva, najskôr odo dňa nasledujúceho po dni konania zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, na ktorom bolo uznesenie o znížení alebo odňatí mesačnej odmeny hlavného 
kontrolóra schválené. Uznesenie obecného zastupiteľstva o znížení mesačnej odmeny hlavného 
kontrolóra alebo o jej odňatí nemôže mať spätnú účinnosť. 

 
(4) Obecné zastupiteľstvo môže mesačnú odmenu hlavného kontrolóra znížiť aj niekoľkokrát počas 

kalendárneho roka. Obecné zastupiteľstvo však nemôže znížiť základný plat hlavného kontrolóra 
uvedený v § 13 tohto nariadenia.38 

 
 
 

Čl. 2 

V Z D A N I E    S A    O D M E N Y 
 

 
§ 16 

Vzdanie sa odmeny 
 

(1) Odmeny sa môže vzdať 
a) poslanec obecného zastupiteľstva, 
b) člen komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom. 

 
(2) Odmeny sa možno vzdať  

a) písomne, 

                                                           
38 § 18c zákona o obecnom zriadení 
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b) ústne do zápisnice na obecnom úrade, 
c) ústnym vyhlásením na zasadnutí obecného zastupiteľstva, pričom toto ústne vyhlásenie  

sa uvedie v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

(3) Poslanec obecného zastupiteľstva, ktorý je zároveň členom komisie zriadenej obecným 
zastupiteľstvom, sa môže vzdať 
a) iba odmeny za účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, alebo 
b) iba odmeny za vykonávanie občianskych sobášov, alebo 
c) iba odmeny za účasť na zasadnutiach v ním určenej komisii alebo komisiách, do ktorých bol 

zvolený obecným zastupiteľstvom, alebo 
d) iba odmeny za účasť na zasadnutiach vo všetkých komisiách, do ktorých bol zvolený 

obecným zastupiteľstvom, alebo 
e) všetkých odmien, čiže odmeny za účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, odmeny 

za vykonávanie občianskych sobášov aj odmeny za účasť na zasadnutiach všetkých komisií, 
do ktorých bol zvolený obecným zastupiteľstvom. 

 
(4) Člen komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom (ďalej len „člen komisie“) sa môže vzdať 

a) odmeny za účasť na zasadnutiach v jednej z komisií, do ktorých bol zvolený obecným 
zastupiteľstvom, alebo 

b) odmeny za účasť na zasadnutiach vo vybraných komisiách, do ktorých bol zvolený obecným 
zastupiteľstvom, alebo 

c) odmeny za účasť na zasadnutiach vo všetkých komisiách, do ktorých bol zvolený obecným 
zastupiteľstvom. 

 
 

§ 17 
Čas, na ktorý sa možno odmeny vzdať 

 
(1) Poslanec obecného zastupiteľstva a člen komisie sa môže vzdať odmeny  

a) na celé volebné obdobie, alebo 
b) na kalendárny rok alebo na určitý počet rokov, najdlhšie na štyri roky.39 

 
(2) Odmeny sa možno vzdať aj spätne, kým odmena nebola vykázaná obcou daňovému úradu, 

Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni.40 

                                                           
39 § 11 ods. 1 zákona o obecnom zriadení: „Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov 
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. 

Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného 
zastupiteľstva.“. 

40 V zmysle § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, príjmami 
zo závislej činnosti sú aj odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy. 

V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zamestnanec  
na účely dôchodkového poistenia je aj fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný 
príjem. 

V zmysle § 10b ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona  
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zárobková činnosť podľa tohto zákona je, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem 
zo závislej činnosti podľa  § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov. 
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§ 18 
Odvolanie vzdania sa odmeny 

 
(1) Poslanec obecného zastupiteľstva a člen komisie, ktorí sa odmeny vzdali, môžu vzdanie sa 

odmeny odvolať, a to 
a) písomne, 
b) ústne do zápisnice na obecnom úrade, 
c) ústnym vyhlásením na zasadnutí obecného zastupiteľstva, pričom toto ústne vyhlásenie  

sa uvedie v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

(2) Odvolanie vzdania sa odmeny nemá spätnú účinnosť. Poslanec obecného zastupiteľstva a člen 
komisie, ktorí odvolali vzdanie sa odmeny, majú právo na odmenu za účasť na každom zasadnutí 
orgánu, do ktorého boli zvolení (t. j. obecného zastupiteľstva alebo komisie), ktoré sa uskutočnilo 
po dni odvolania vzdania sa odmeny. 
 

(3) Poslanec obecného zastupiteľstva a člen komisie, ktorí odvolali vzdanie sa odmeny, sa môžu 
odmeny vzdať znova. 

 
 
 
 

Čl. 3 

Z Á V E R E Č N É    U S T A N O V E N I A 
 
 
 

§ 19 
Prechodné ustanovenia 

 
(1) Vzdanie sa odmeny poslanca obecného zastupiteľstva alebo člena komisie podľa Poriadku 

odmeňovania zamestnancov a funkcionárov obce Pernek schváleného dňa 11.03.2015 uznesením 
obecného zastupiteľstva č. 14/2015, alebo podľa uznesenia OZ č. 11/20 z 09.03.2020, sa považuje 
za vzdanie sa odmeny poslanca obecného zastupiteľstva alebo člena komisie podľa tohto 
nariadenia, ak sa poslanec obecného zastupiteľstva alebo člen komisie nerozhodne inak.41 
 

(2) Ak poslanec obecného zastupiteľstva alebo člen komisie písomne, ústne do zápisnice na obecnom 
úrade alebo ústne do zápisnice na zasadnutí obecného zastupiteľstva vyhlási, že odmeny, ktorej 
sa vzdal podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov a funkcionárov obce Pernek schváleného 
dňa 11.03.2015 uznesením obecného zastupiteľstva č. 14/2015, alebo podľa uznesenia OZ  
č. 11/20 z 09.03.2020, sa nevzdáva podľa tohto nariadenia, patrí mu odmena podľa tohto 
nariadenia za každé zasadnutie orgánu, do ktorého bol zvolený, ktoré sa uskutočnilo po tomto 
vyhlásení. 

 
 
 

                                                           
41 Vzdanie sa odmeny podľa Poriadku odmeňovania z r. 2015 je naďalej platné (platí až do zloženia sľubu 
poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva), čiže poslanec obecného zastupiteľstva a člen komisie, ktorí 
sa už odmeny vzdali (pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN č. 2/2022), sa nemusia odmeny vzdávať znova. 
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§ 20 
Zrušovacie ustanovenia 

 
(1) Zrušuje sa Poriadok odmeňovania zamestnancov a funkcionárov obce Pernek, ktorý bol 

schválený dňa 11.03.2015 uznesením obecného zastupiteľstva č. 14/2015, ktorý nadobudol 
účinnosť 12.03.2015. 
 

(2) Zrušuje sa uznesenie OZ č. 11/20 z 09.03.2020, ktorým sa dopĺňa Poriadok odmeňovania 
zamestnancov a funkcionárov obce Pernek schválený dňa 11.03.2015 uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 14/2015, ktorý nadobudol účinnosť 12.03.2015. 

 
 
 

§ 21 
Účinnosť 

 
(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 16/2022 zo dňa 

25.04.2022. 
 

(2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 03.05.2022. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Pernek. 

 
 
 
 

                                                                                                 Ing. Martin Ledník 
                                                                                                 starosta obce Pernek 
 

 

 

 

 

 

 

Toto schválené všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 2/2022 Zásady odmeňovania 

poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií, starostu, zástupcu starostu a hlavného kontrolóra 

(ďalej len „VZN č. 2/2022“) bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 03.05.2022 pod číslom 

expedovanej pošty: ...................... . V rovnaký deň bolo zverejnené aj na webovom sídle obce Pernek 

www.pernek.sk. 

 

Toto schválené VZN č. 2/2022 bolo zvesené z úradnej tabule obce Pernek dňa ........................ 

pod číslom doručenej pošty: ............................... . 
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Príloha č. 1 k VZN č. 2/2022 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií... 

 

VZDANIE  SA  ODMENY 

 

Titul, meno a priezvisko:  .......................................................................................................................... 

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

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

V obci Pernek som bol(a) zvolený(á) do týchto orgánov: ......................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

sa vzdávam tejto odmeny  

(občan sa môže vzdať odmeny vo všetkých orgánoch, v ktorých pôsobí; 
alebo sa môže rozhodnúť, že sa vzdá odmeny iba v niektorých z orgánov, v ktorých pôsobí;  

vybranú možnosť je potrebné zakrúžkovať) 
 
 

• odmeny poslanca za účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 
 

• odmeny za vykonávanie občianskych sobášov (ak je poslanec poverený ich vykonávaním) 
 

• odmeny člena komisie (uviesť, ktorej): ........................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

 

• všetkých odmien, t. j. odmeny poslanca za účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, odmeny 

za vykonávanie občianskych sobášov (ak je poslanec poverený ich vykonávaním), aj odmeny člena 

komisie, resp. komisií, do ktorých som bol(a) zvolený(á) obecným zastupiteľstvom. 

 

 
Odmeny sa vzdávam na obdobie: 

 

• celé volebné obdobie 

• na jeden kalendárny rok 

• na konkrétny počet rokov: ......................................... (najdlhšie na 4 roky). 

 

 
V ................................. dňa ............................. 

 
                                                                                    ................................................................... 
                                                                                                                 podpis 
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Príloha č. 2 k VZN č. 2/2022 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií... 

 

 

P O V E R E N I E   

ZÁSTUPCU  STAROSTU  OBCE  PERNEK 

 

Starosta obce Pernek (titul, meno a priezvisko) ............................................................................. 

na základe § 13b ods. 1, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vo volebnom období: ............................................ 

 

poverujem 

 
poslanca Obecného zastupiteľstva obce Pernek (titul, meno a priezvisko) ............................................ 

................................................................................................................., nar. .........................................., 

trvalý pobyt: ..............................................................................................................................................,  

 

zastupovaním starostu obce Pernek v tomto rozsahu: 

napríklad: 

a) Vypracovanie koncepcie riešenia dopravnej situácie v obci Pernek a rokovanie v tejto veci 

s príslušnými orgánmi verejnej moci, ako aj s fyzickými osobami a s právnickými osobami; 

zástupca starostu však nie je oprávnený podpisovať zmluvy v mene obce v tejto veci. 

 

b) Príprava nového územného plánu obce Pernek alebo príprava zmeny aktuálneho územného plánu 

obce Pernek a rokovanie v tejto veci s príslušnými orgánmi verejnej moci, ako aj s fyzickými 

osobami a s právnickými osobami; zástupca starostu však nie je oprávnený podpisovať zmluvy 

v mene obce v tejto veci. 

 

c) Riešenie projektu budovania kanalizácie v obci Pernek a rokovanie v tejto veci s príslušnými 

orgánmi verejnej moci, ako aj s fyzickými osobami a s právnickými osobami; zástupca starostu 

však nie je oprávnený podpisovať zmluvy v mene obce v tejto veci. 
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d) Zisťovanie existencie nelegálnych skládok odpadov v katastrálnom území obce Pernek, 

navrhovanie riešení na ich odstránenie a navrhovanie opatrení na predchádzanie ich vzniku; 

zástupca starostu však nie je oprávnený podpisovať zmluvy v mene obce v tejto veci. 

 
e) Vypracovanie návrhu rozvoja športu v obci Pernek, navrhovanie miest v katastrálnom území obce 

Pernek, na ktorých by mohli byť vykonávané športové aktivity, rokovanie v tejto veci s príslušnými 

orgánmi verejnej moci, ako aj s fyzickými osobami a s právnickými osobami; zástupca starostu 

však nie je oprávnený podpisovať zmluvy v mene obce v tejto veci. 

 

f) V prípade, ak starosta obce Pernek nemôže vykonávať funkciu starostu z dôvodu jeho 

neprítomnosti trvajúcej nepretržite viac ako tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace alebo 

z dôvodu jeho nespôsobilosti na výkon funkcie starostu trvajúcej nepretržite viac ako tri po sebe 

nasledujúce kalendárne mesiace, je zástupca starostu oprávnený: 

 vybavovať nevyhnutnú korešpondenciu,  

 podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva a zápisnice z jeho zasadnutí, 

 podpisovať všeobecne záväzné nariadenia obce, 

 podpisovať rozhodnutia obce vydané v správnom konaní,  

 viesť rokovania v mene obce s rôznymi subjektmi v prípadoch, ktoré neznesú odklad,  

 podpisovať zmluvy v mene obce v prípadoch, ktoré neznesú odklad,  

 zastupovať obec pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci,42 podávať vyjadrenia, 

návrhy, žaloby, odvolania a iné podania v mene obce na súdy a iné orgány verejnej 

moci, 

 prijímať rozhodnutia v pracovnoprávnych vzťahoch; zástupca starostu však nie je 

oprávnený skončiť so zamestnancom obce pracovný pomer alebo iný pracovnoprávny 

vzťah pre nadbytočnosť.  

 

Starosta obce Pernek (titul, meno a priezvisko) ............................................................................ 

na základe § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení, podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie 

určujem zástupcovi starostu 

za plnenie úloh starostu uvedených v písm. a) až e) [alebo a), alebo b) a pod.] tohto 

Poverenia odmenu vo výške 300,00 eur (slovom: tristo eur) brutto mesačne.43 

                                                           
42 Napr. ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, prokuratúra a pod. 
43 Výška odmeny je uvedená iba ako príklad. Ako príklad sú uvedené aj činnosti pod písm. a) až f) tohto Poverenia. 
Mesačnú odmenu zástupcu starostu určuje starosta podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie zástupcu 
starostu; táto odmena nemôže byť vyššia ako 70 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. 
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Starosta obce Pernek (titul, meno a priezvisko) ............................................................................ 

na základe § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení zároveň určujem, že ak nastane situácia uvedená 

v písm. f) tohto Poverenia, zástupcovi starostu bude patriť 

 
za plnenie úloh starostu uvedených v písm. f) tohto Poverenia 

odmena vo výške 60 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky  

za predchádzajúci kalendárny rok. 

 
 

 

 

V Perneku dňa .............................................. 

 

 

                                                                                      .................................................................... 
                                                                                                titul, meno, priezvisko a podpis 

                                                                                                      starosta obce Pernek 

 

 

 

 

 

 

Toto Poverenie v rozsahu určenom starostom obce Pernek prijímam. 

 

 

 

V Perneku dňa .............................................. 

 

 

                                                                                      .................................................................... 
                                                                                                titul, meno, priezvisko a podpis 

                                                                                               zástupca starostu obce Pernek 

 

 


