
   

Obecné zastupiteľstvo v Žakarovciach na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vydáva tieto 

 
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV  

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  OBCE ŽAKAROVCE 

§ 1 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

 
1) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Žakarovce upravujú 

odmeňovanie: 

a) poslancov obecného zastupiteľstva, 

b) zástupcu starostu 

c) poslanca – predsedu a člena komisie obecného zastupiteľstva 

d) odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov 

e) zapisovateľa zasadania pracovného stretnutia poslancov zvolaného starostom obce 

a zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva 

 

2) Poslanec obecného zastupiteľstva je oprávnený vzdať sa odmeny. Vzdanie sa odmeny 

je  potrebné uskutočniť písomne s vlastnoručným podpisom uvedením dátumu a s 

doručením na Obecný úrad v Žakarovciach. Poslanec stráca nárok na odmenu za výkon 

funkcie poslanca dňom doručenia vzdania sa tohto nároku. 

 

3) Poslancovi patrí okrem odmeny aj náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v 

súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných 

pre zamestnancov v pracovnom pomere, t. j. podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o 

cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, po schválení formou uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach. 

 
 

4) Pokiaľ bola zo strany zamestnávateľa poskytnutá poslancom náhrada mzdy alebo inej 

odmeny v súvislosti s výkonom poslaneckej funkcie, má zamestnávateľ nárok na jej 

refundáciu od obce. 

 

5) Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje 

náhradu ušlého zárobku. Výšku ušlého zárobku musí preukázať poslanec, ktorý 

náhradu od obce požaduje. 

 
§ 2 

ODMEŇOVANIE POSLANCOV 

 
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  vo výške 25,00 € 

b) za účasť na pracovnom stretnutí, ktoré je zvolané starostom obce vo výške 15,00€ 

 

 

2) Zapisovateľovi patrí za spísanie zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

a pracovného stretnutia poslancov odmena vo výške 10,00 €. 

 



   

3) Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva a jeho orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu 

zápisnice zo zasadnutia konkrétneho orgánu. 

 
4) Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z týchto prezenčných listín, ako aj 

iných podkladov dokumentujúcich konkrétnu činnosť poslanca v súvislosti s 

plnením jeho funkcie. 

 

5) Poslancovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce, alebo aktívne 

spolupracuje pri organizovaní podujatí organizovaných obcou, môže byť v bežnom 

roku priznaná odmena vo výške až  200,00 €. 

 

6) Návrh na schválenie predkladá výlučne starosta obce, poslanec obecného 

zastupiteľstva alebo skupina poslancov, a to najneskôr 3 dni pred konaním 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

7) O priznaní a výške odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia. 

 

8) Odmeny poslancom sú vyplácané prostredníctvom obecného úradu Obce Žakarovce, 

a to polročne, vždy ku 30.6.  a ku 31.12. kalendárneho roka.  

 

9) Súčet všetkých odmien poslanca obecného zastupiteľstva nesmie v kalendárnom 

roku presiahnuť sumu jedného mesačného platu starostu obce Žakarovce  v danom 

kalendárnom  roku  bez zvýšenia  podľa príslušnej platovej skupiny. 

 

10) Ak si poslanec neplní riadne svoje povinnosti, predovšetkým, ak sa nezúčastní 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, resp. komisie obecného zastupiteľstva 

z akéhokoľvek dôvodu, nebude mu za zasadnutie obecného zastupiteľstva, resp. 

komisie zastupiteľstva na ktorom sa nezúčastnil, vyplatená finančná odmena podľa 

bodu 1 § 2 zásad. Toto ustanovenie platí   bez ohľadu na to, či poslanec svoju neúčasť 

na  zasadnutí obecného zastupiteľstva, resp. na zasadnutí komisie obecného 

zastupiteľstva vopred relevantným spôsobom ospravedlnil (tzv. ospravedlnená 

neúčasť) alebo svoju neúčasť vopred neospravedlnil (tzv. neospravedlnená neúčasť). 

 
 

§ 3 

ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCU 

STAROSTU 

  

 
1) Zástupca starostu je zároveň i poslancom OZ a patrí mu odmena podľa § 2 – odmeňovanie 

poslancov OZ. 

 

2) Zástupca starostu má nárok na odmenu za výkon funkcie v prípade dlhodobého zastupovania 

starostu obce, na základe písomného poverenia.  

Výšku  odmeny  určí  starosta obce podľa vlastného rozhodnutia. Poslancovi 

vykonávajúcemu funkciu zástupcu   starostu,  ktorý nie je dlhodobo plne uvoľnený zo 

zamestnania, patrí   za vykonávanie úloh zástupcu starostu    obce,  mesačná   odmena 

podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške  70 

% mesačného platu  starostu  bez    zvýšenia podľa   príslušnej   platovej  tarify.  Určenú 

odmenu  obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.  

 

 

 



   

 

  § 4 

ODMENA PREDSEDU a ČLENA KOMISIE OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA 

 
1)  Poslancovi, ktorý je súčasne predsedom komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem 

inej odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 10,00 € za účasť na jednom 

zasadnutí komisie. 

 

2) Poslancovi, ktorý je súčasne členom komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej 

odmeny  podľa týchto zásad aj odmena vo výške 5,00 € za účasť na jednom zasadnutí 

komisie. 
 

3) Členovi komisie obecného zastupiteľstva z radov občanov patrí odmena vo výške 5,00 

€ (1 zasadnutie). 

 

4) Odmena vyplácaná poslancom za prácu v jednotlivých orgánoch sa sčítava. 

 

5)  Podkladmi pre poskytnutie odmien sú prezenčné listiny a zápisnice zo zasadnutia 

komisie. 

 

 
§ 5 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Žakarovce  boli schválené 

uznesením č. 27  Obecného zastupiteľstva Obce Žakarovce  dňa 14.05.2019. 

 

2) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.6.2019. 

 

3) Týmto dňom sa zrušuje platnosť a účinnosť  Zásad odmeňovania poslancov obecného 

                           zastupiteľstva obce  Žakarovce zo dňa 25.1.2015 a dodatku č.1 k týmto zásadám zo  

 dňa 21.5.2018. 

 

4) Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je možné 

vykonať iba na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Žakarovce. 

 

 

V Žakarovciach, dňa 14.05.2019   

 

 

................................................ 

Ing. Štefan Tulipán 

   starosta obce 



   

 

 

 


