
Obecné zastupiteľstvo vo Vitanovej na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k, zákona  SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva   

 

 

    ZÁSADY  ODMEŇOVANIA  POSLANCOV   

   OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  VO  VITANOVEJ 

 
      Čl. 1 

         Všeobecné ustanovenia 

     

 

1.  Účelom týchto zásad je určiť v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov pravidlá odmeňovania  poslancov obecného zastupiteľstva vo Vitanovej  

pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie. 

 

2.  Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia pracovného alebo 

obdobného pomeru.   

 

      Čl. 2 

     Rozsah pôsobností 

 

1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Vitanovej  upravujú 

odmeňovanie: 

a)  poslancov obecného zastupiteľstva 

b)  predsedov a členov komisie 

 

2. Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

dlhodobo plne uvoľnených zo zamestnania na výkon funkcie poslanca, ktorým patrí v súlade s 

osobitným predpisom so zákonom o obecnom zriadení namiesto mzdy alebo  inej odmeny v 

zamestnaní primeraný plat od obce. 

 

 

      Čl. 3 

    Odmeňovanie poslancov a členov komisií 

 

1. Odmena by sa mala odvíjať od toho, koľko času poslancovi výkon  funkcie zaberá a od kvality  

práce. Poslancovi sa poskytujú nasledovné odmeny: 

 

a)  účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške:              25,00 eur 

b)  predsedovi  komisie za riadenie vo výške:             20,00 eur 

c) členovi komisie za účasť na zasadnutí svojej komisie vo výške:              15,00 eur 

d) za aktívnu spoluprácu poslanca pri organizovaní a zabezpečovaní  

podujatí organizovaných obcou  vo výške :                                            8,00 eur/hod. na akcii 

 

2.  Poslancovi patrí odmena aj v prípade neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípade, že 

poslanec na nezúčastnil na rokovaní z dôvodu poverenia a plnenia úloh určených zastupiteľstvom, 

resp. starostom obce. 

 

3. Starosta obce  môže navrhnúť aj mimoriadnu odmenu  pre poslancov v prípade väčšej náročnosti 

výkonu tejto funkcie, alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. O poskytnutí tejto odmeny 

rozhoduje OZ prijatím uznesenia. 
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4. Za neúčasť na riadnom a mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva alebo komisie sa 

odmena neprizná a nebude vyplatená. 

 

5. Podkladmi pre  poskytovanie odmien poslancom sú prezenčné listiny a iné doklady dokumentujúce 

činnosť. 

 

6. Výdavky súvisiace s výplatou odmien poslancov sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov obce. 

 

      Čl. 4 

     Výplata odmien 

 

1. Odmena bude vyplatená 2 krát ročne vo výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce  

výplatnou listinou z pokladne obce. 

 

2. Podkladom pre vyplatenie odmien budú prezenčné listiny zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a 

komisií. 

 

3. Poslanec  sa môže svojej odmeny vzdať. Uvedenú skutočnosť vykoná písomne k rukám starostu 

obce. V oznámení uvedie v prospech koho sa vzdáva odmeny. 

  

         Čl. 5 

     Záverečné ustanovenia 
 

1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Vitanovej ako aj zmeny a doplnky 

schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou. 

 

2. Zásady odmeňovania poslancov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k 

týmto zásadám alebo prijatím nových zásad. 

 

3. Schválením týchto zásad sa zrušujú zásady odmeňovania poslancov zo dňa 01.02.2015. 

 

4. Zásady odmeňovania poslancov boli schválené  obecným zastupiteľstvom dňa 20.11.2016 a 

nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom. 

 

 

 

 

Vitanová 18.11.2016 

 

 

 

 

         Dušan Ondrík 

         starosta obce 


