
Zásady 

odmeňovania poslancov  

Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach 
 

Obecné zastupiteľstvo v Žakarovciach v zmysle § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

schvaľuje 

 

tieto Zásady Obce Žakarovce, ktorými sa upravuje spôsob odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Žakarovciach. 

 

Čl.1 

Rozsah platnosti 

 

1) Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach (ďalej len 

Zásady) upravujú odmeňovanie : 

a. poslancov obecného zastupiteľstva, 

b. zástupcu starostu 

c. zapisovateľa OcZ 

 

Čl. 2 

Poslanecká odmena 

 

1) Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena za účasť na zasadnutí orgánov  

obecného zastupiteľstva - avšak len v prípade splnenia podmienky účasti na celom zasadnutí 

včítane hlasovania - takto :  

a) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 50 €  

b) za účasť na pracovnom stretnutí poslancov a starostu obce  20 €  

 

2) Poslancovi za neúčasť na zasadnutí OcZ odmena nepatrí. 

 

3) Poslancom OcZ s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, zohľadňujúc ich prácu 

a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie OcZ, príprave VZN, vnútorných noriem 

obce, pomoc pri organizovaní podujatí obce a iných aktivitách,  môže byť jeden raz v roku na 

návrh starostu obce po schválení OcZ vyplatená mimoriadna odmena v maximálnej výške 300 

€. 

 

4) Pri pracovných cestách schválených starostom obce má poslanec nárok na náhradu cestovných 

nákladov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

5) Poslanec sa môže vzdať svojho práva na odmenu, ktorá mu prináleží podľa týchto Zásad. Práva 

na odmenu sa  poslanec vzdá písomným vyhlásením o vzdaní sa práva na odmenu poslanca 

(Príloha č. 1 k Zásadám). Vzdanie sa práva na odmenu je účinné dňom doručenia uvedeného 

prehlásenia starostovi obce Žakarovce alebo Obecnému úradu v Žakarovciach. 

 

Čl. 3 

Odmena zástupcovi starosta 

 

1) Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu v rozsahu určenom starostom v 

písomnom poverení 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.  

2) Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu sa popri tejto odmene vyplácajú aj 

odmeny v zmysle Čl. 2 týchto zásad.  

 

Čl. 4 

Odmena zapisovateľa Obecného zastupiteľstva  

1) Zapisovateľovi OZ patrí odmena za prácu zapisovateľa vo výške 20 Eur za každé 

vypracovanie zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, pokiaľ sa zasadnutie OcZ koná 

mimo pracovnej doby zapisovateľa. 

Čl. 5 

Zúčtovanie odmien  

1) Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov a zapisovateľa podľa čl. 2 týchto Zásad sú 

prezenčné listiny zo zasadnutí orgánov obecného zastupiteľstva. 

2) Odmeny podľa čl. 2 ods.1 týchto Zásad sa spracovávajú polročne ( t.j. k 30.6. a 31.12. 

bežného roka) a vyplácajú vo výplatnom termíne Obecného úradu v Žakarovciach, t.j. do 

posledného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci spracovania odmien poukázaním na účet 

poslanca v peňažnom ústave, resp. v hotovosti. 

3) Odmeny podľa čl. 2 ods. 3, týchto Zásad sú splatné vo výplatnom termíne Obecného úradu 

v Žakarovciach, t.j. do posledného dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli 

mimoriadne odmeny schválené, a to poukázaním na účet poslanca v peňažnom ústave, resp. 

v hotovosti. 

4) Z Prezenčných listín z rokovaní OcZ a pracovných stretnutí zapisovateľka vždy k poslednému 

dňu príslušného kalendárneho mesiaca vypracuje písomný prehľad účastí a odovzdá ho 

pracovníkovi, zodpovednému za mzdovú agendu Obecného úradu v Žakarovciach. 

5) Odmena zástupcovi starostu podľa čl.3 týchto Zásad sa spracováva polročne ( t.j. k 30.6. 

a 31.12. bežného roka) a vypláca vo výplatnom termíne Obecného úradu v Žakarovciach, t.j. 

do posledného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci spracovania odmien poukázaním na 

účet zástupcu starosta v peňažnom ústave. 

6) Odmena zapisovateľovi OcZ podľa čl.4 týchto Zásad sa spracováva polročne ( t.j. k 30.6. 

a 31.12. bežného roka) a vypláca vo výplatnom termíne Obecného úradu v Žakarovciach, t.j. 

do posledného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci spracovania odmien poukázaním na 

účet zástupcu starosta v peňažnom ústave. 

7) Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú z rozpočtových 

prostriedkov Obce Žakarovce. 

8) Celkový súčet odmien, vyplatených v kalendárnom roku, nesmie presiahnuť zákonom 

stanovenú maximálnu hranicu podľa § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

V prípade dosiahnutia tejto hranice už v príslušnom kalendárnom roku nevzniká nárok na 

vyplatenie akejkoľvek ďalšej odmeny. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Zrušujú sa Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach, ktoré 

boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach č.27/2019  dňa   14.5.2019 

2) Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje OcZ. 

3) Zásady nadobúdajú účinnosť 1.1.2023. 

4) Príloha č. 1 – tlačivo Vyhlásenie poslanca obecného zastupiteľstva o vzdaní sa odmeny. 

 

 

V Žakarovciach, dňa 6.12.2022 

       

 

       Ing. Štefan Tulipán 

               starosta obce  



 

Príloha č. 1 

 

 

V y h l á s e n i e 
poslanca obecného zastupiteľstva o vzdaní sa odmeny 

 

 

 

 

Meno a priezvisko: ...................................................................... 

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

Bytom:   ...................................................................... 

 

 

 

vyhlasujem, 

že sa vzdávam odmeny, ktorá mi patrí v zmysle Zásad odmeňovania poslancov 

Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach za: 

 

- Funkciu poslanca OcZ  

 

 

               s účinnosťou od ............................... 

 

 

 

 

 

V Žakarovciach dňa .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Podpis ............................................... 

 

 

 

 

 
 



 


