
Dodatok č. 3 k 
Poriadku odmeňovania zamestnancov obce a volených funkcionárov obce 

Štiavnické Bane 

V  čl. IV.  Odmeňovanie poslancov OcZ a členov komisií Ocz. sa  dopĺňa  bod 7) a to o nasledovný 
text :  

1) Poslanec, ktorý má právo na odmenu, ktorá je príjmom zo závislej činnosti, sa podľa 
právneho stavu účinného od 1. januára 2011, považuje za zamestnanca v sociálnom poistení.

2) Ak má poslanec právo na pravidelnú mesačnú odmenu, považuje sa za zamestnanca na 
účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. 
Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť tohto poslanca do registra poistencov a sporiteľov 
starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie, 
dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. 

3) Ak má poslanec právo na nepravidelnú odmenu, považuje sa za zamestnanca len na účely 
dôchodkového poistenia. Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť tohto poslanca do registra 
poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne na 
dôchodkové poistenie. 

4) Poslanec nemá postavenie zamestnanca v sociálnom poistení len v tedy, ak v zásadách 
odmeňovania poslancov je uvedené, že poslanec je oprávnený sa odmeny vzdať a v prípade, 
ak tak urobí, stráca právo na odmenu. 

5) Poslanec, tak ako každý poberateľ predčasného starobného dôchodku, má nárok na výplatu 
tohto dôchodku iba vtedy, ak nie je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo 
samostatne zárobkovo činná osoba. To znamená, že poslancovi, ktorému bol priznaný 
predčasný starobný dôchodok, ktorý z dôvodu nároku na odmenu poslanca, má postavenie 
zamestnanca v sociálnom poistení, či už ako zamestnanec s pravidelným mesačným 
príjmom, alebo zamestnanec s nepravidelným príjmom, zanikol nárok na výplatu 
predčasného starobného dôchodku. 

Ostatné články a body poriadku odmeňovania zostávajú nezmenené. 

Tento Dodatok č. 3. bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 14.9.2011 uznesením č.45/2011  
A nadobúda platnosť a účinnosť 1.10.2011. 

V Štiavnických Baniach dňa  10.8.2011                                Stanislav Neuschl 
                                                                                                starosta obce  

 



Dodatok č. 2 k 
Poriadku odmeňovania zamestnancov obce a volených funkcionárov obce 

Štiavnické Bane 

V  čl. IV.  Odmeňovanie poslancov OZ a členov komisií OZ. sa  ruší bod 1) a to  nahrádza sa 
nasledovným textom :  

1) Poslancovi obecného zastupiteľstva môže obec poskytnúť odmenu za výkon funkcie 
poslanca. Právo na odmenu poslancovi vzniká až po schválení zásad odmeňovania 
poslancov obecného zastupiteľstva. Odmena poslanca je príjmom zo závislej činnosti.

            Poslanec je oprávnený sa odmeny vzdať a v prípade, ak to urobí, stráca právo na odmenu, 
            Poslanec vzdanie sa odmeny uvedie v písomnom vyhlásení, že svoj mandát bude vykonávať 
            bez odmeny. 
            Odmena nepatrí poslancom, ktorí vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny.     

Ostatné články a body poriadku odmeňovania zostávajú nezmenené. 

Tento Dodatok č. 2. bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 14.9.2011  uznesením č.44/2011 
A nadobúda platnosť a účinnosť 1.10.2011. 

V Štiavnických Baniach dňa  10.8.2011                                Stanislav Neuschl 
                                                                                                starosta obce  


