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Vec 

Žiadosť o stanovisko - odpoveď 

_______________________ 

Na základe Vašich otázok týkajúcich sa právnej úpravy poskytovania odmien poslancom 

obecného zastupiteľstva, ako aj nároku zástupcu starostu na plat, obsiahnutých vo vyššie 

špecifikovaných listoch, Vám ako gestor zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení zákona č. 70/2018 Z. z. účinného od 1.4.2018 (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) 

oznamujeme: 

V § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení je zavedený maximálny strop odmien, ktoré 

možno poskytnúť poslancom obecných zastupiteľstiev. Poslancovi možno podľa tohto 

ustanovenia poskytnúť odmenu najviac vo výške jedného mesačného platu starostu bez zvýšenia 

podľa príslušnej platovej skupiny za kalendárny rok.  

V súvislosti so zavedením maximálnej výšky odmien poslancov máme za to, že 

poslancovi v období od 1.4.2018 do 31.12.2018 možno poskytnúť odmenu najviac vo výške 

alikvotnej časti jedného mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej 

skupiny. Na odmeny poskytnuté poslancovi v období od 1.1.2018 do 31.3.2018 sa ustanovenie 

maximálnej výšky odmien poslancov nevzťahuje, preto odmeny poskytnuté poslancovi za toto 

obdobie sa do výšky celkovej odmeny za kalendárny rok podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom 

zriadení nezapočítavajú. 

Zastávame názor, že poslancovi, ktorý sa ujal svojej funkcie v priebehu kalendárneho 

roka, môže byť poskytnutá odmena maximálne vo výške alikvotnej časti jedného mesačného 

platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny v závislosti od dĺžky vykonávania 

funkcie v kalendárnom roku. Uvedené sa vzťahuje aj na poslanca, ktorému sa končí funkčné 

obdobie v priebehu kalendárneho roka. 

Výpočet výšky odmeny poslanca je naviazaný na plat starostu danej obce. Napriek určitej 

reštrikcii v porovnaní s predchádzajúcim právnym stavom, to predstavuje dynamickú 

valorizačnú veličinu, ktorá sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve štátu. 

Podmienky, za akých môže zástupca starostu poberať plat od obce, v ktorej vykonáva 

svoju funkciu, upravuje § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení. 
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Splnením podmienok na poberanie platu za výkon funkcie zástupcu starostu nie je 

dotknutý nárok na odmenu poslanca. 

Zákon o obecnom zriadení výslovne neustanovuje mechanizmus určenia platu zástupcu 

starostu. Určenie konkrétnej výšky platu je ponechaná na jednotlivé obce. Pri jej stanovovaní by 

mala obec vychádzať z aktuálnych finančných možností, a takisto z rozsahu a časovej náročnosti 

výkonu danej funkcie. Výšku platu zástupcu starostu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.  Z dôvodu 

zamedzenia prípadného ovplyvňovania nestrannosti poslanca považujeme za najvhodnejšie, ak je 

ukotvená priamo v zásadách odmeňovania poslancov. 

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nie je oprávnené zasahovať do výkonu 

samosprávy obce, ani podávať právne záväzný výklad zákonov. V konkrétnom prípade aplikácie 

ustanovení zákona, ktorého je gestorom, môže vysloviť svoj právny názor, tento však nie je 

možné považovať za právne záväzný výklad zákona. 

 

S úctou 
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