
 
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 
V Močenku dňa 27. 09. 2017                                              Číslo: 5 

                                                                                      Por. č.: 5 

 
Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

Spracoval: Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór Obce Močenok  

 

 
 

U Z N E S E N I E č. 5.5 –V./OZ/2017 
 

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 
konaného dňa 27. 09. 2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov  
 

 

s c h v a ľ u j e   -   n e s c h v a ľ u j e 
 
 

Smernicu č. 03/2017  
Zásady odmeňovania poslancov v Obci Močenok. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

PaedDr. Roman Urbánik 
starosta obce Močenok 

 

 
 

 
 

Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodová správa 
3. Smernica č. 03/2017 Zásady odmeňovania poslancov v Obci Močenok 



Dôvodová správa 
 

     Zmyslom nových zásad je  motivovať volených zástupcov občanov. Zásady zavádzajú  

ako nový prvok z pohľadu doterajšej praxe obce  väzbu na „priemerný zárobok  

za predchádzajúci rok v národnom hospodárstve podľa štatistických údajov SR.“ Podľa 

ktorého sa bude ročne koeficient valorizovať- niekedy začiatkom marca. Novo je zavedená 

mesačná odmena pre všetkých poslancov vyplácaná polročne. Má motivovať všetkých 

poslancov ešte k aktívnejšej činnosti. Jediný merateľný a objektívne daný ukazovateľ pri nej 

je žiaľ účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva. 

 

Prehľadá tabuľka zmien sadzieb: 

Platná odmena                   valorizovaná                           odmena po  1.1.2018    

33.-                                        35,08                                         0,03846 

20.-                                        21,26                                         0,023314 

30.-                                        31,89                                         0,034967  

15.-                                        15.95                                         0.017489 

13.-                                        13.82                                         0,0081578 

10.-                                        10,63                                         0,0058114 

5.-                                            5,32                                         0,0058114 

20,-                                        21.26                                         0,0233114 

10.-                                        10,63                                         0,0116557 

-                                             25,-                                            0,0274122 

 

Platná odmena predstavuje v absolútnom vyjadrení teraz platnú odmenu. 

 

Valorizovaná odmena predstavuje pomer nárastu priemernej mzdy v národnom hospodárstve 

za rok 2014 a 2016. Rok 2014 pretože súčasný poriadok odmeňovania platí od 1.2.2015. 

Dopad na rozpočet roku 2018 bude možné vypočítať až keď bude známa priemerná mzda 

v národnom hospodárstve za rok 2017.Odmeny v takto stanovenej výške vzhľadom  

na skutočnosť, že sú vyplácané polročne  v takýchto výškach nebudú vyplácané, pretože pre 

rok 2018 príde k prepočtu podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve za  rok 2017. 
 


