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OBEC  ZÁVADKA PRI MICHALOVCIACH  

Obecný úrad, Závadka 36, 072 33 Hnojné  

IČO: 00326054 Email:ocuzavadka36@gmail.com Tel.:056/6596225 

 

 

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

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vydáva tieto 

Zásady odmeňovania poslancov 
obecného zastupiteľstva v Závadke 

  

Čl. I 
Základné  ustanovenia 

 
1. Zásady určujú záväzné pravidlá pre odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva 

obce Závadka (ďalej len pojmy „poslanec” a „obecné zastupiteľstvo”) za niektoré činnosti 

pri výkone ich funkcie. 

2. Práca poslanca obecného zastupiteľstva je zásadne vykonávaná bez prerušenia 

pracovného alebo obdobného pomeru. 

3. Odmeny v zmysle týchto Zásad sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov obce na 

príslušný rozpočtový rok. 

4. Tieto Zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je na výkon funkcie zástupcu 

starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania. Takémuto poslancovi patrí namiesto 

odmeny primeraný plat od obce v zmysle ust. § 25 ods. ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

5. Zástupcovi starostu, ktorí plní úlohy starostu po zániku mandátu starostu pred uplynutím 

funkčného obdobia, patrí plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. II 
Predmet úpravy 

 

1. Tieto Zásady upravujú odmeňovanie za výkon činnosti poslanca na rokovaní 

obecného zastupiteľstva. 
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Čl. III 
Odmeňovanie  poslancov 

1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena  za účasť na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva  25,00 €  za jedno zasadnutie. 

2. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo plne 

uvoľnený zo zamestnania, patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu a nákladov 

spojených s funkciou odmena vo výške   100,- €  za mesiac, vyplácaná štvrťročne. 

3. Poslancovi (vrátane zástupcu starostky obce) možno poskytnúť aj mimoriadnu 

odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia 

mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starostka obce alebo niektorý 

z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

4. Odmena je poslancom poskytovaná predovšetkým vzhľadom na úlohy a časovú 

náročnosť výkonu funkcie. 

5. Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo 

zasadnutia. 

6. 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. 

7. Odmeny poslancom sú vyplácané polročne prostredníctvom Obecného úradu 

v Závadke. 

8. Odmena nepatrí poslancovi, ktorý písomne vyhlásil, že svoj mandát bude vykonávať 

bez odmeny. 

9. Odmena podľa odseku 1 tohto článku Zásad poslancovi nepatrí v prípade jeho 

neúčasti na príslušnom zasadnutí. 

10. 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 

 

Čl. IV 
Spoločné ustanovenia 

1. Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného 

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

zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

2. Podkladom k úhrade odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.  

3. Poslanec je oprávnený vzdať sa odmeny. 

4. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo meniť formou dodatku k týmto zásadám. 
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Čl. V 
Záverečné  ustanovenia 

1. Zásady odmeňovania poslancov boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Závadke dňa 

4.1. 2019  uznesením č. 3/2019 

2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 4.1. 2019. 

3. Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je možné 

vykonať iba na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Závadke. 

4. Dňom účinnosti týchto Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Závadke 

sa zrušujú Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Závadke, ktoré boli 

schválené obecným zastupiteľstvom  dňa 10.12.2014 uznesením č. 5. 

  

V Závadke, dňa 4.1. 2019. 

                                                                                                       Jana Dziaková 

                                                                                                        starostka obce 
 


