
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, 

predsedov komisií  a členov komisií obecného zastupiteľstva- neposlancov  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podolí v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení vydáva tieto 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

predsedov komisií  a členov komisií obecného zastupiteľstva- neposlancov  

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

  

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Podolí a členov komisií pri OZ v Podolí upravujú 

odmeňovanie: 

1. Poslancov OZ a ďalšie náležitosti súvisiace s výkonom ich funkcie 

2. Zástupcu starostu obce 

3. Predsedov a členov komisií pri OZ 

 

Článok 2 

Predmet úpravy 

 

1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov 

komisií obecného zastupiteľstva obce Podolie sa vzťahuje na poslancov obecného 

zastupiteľstva predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva a členov komisií- 

neposlancov obce Podolie. 

 

2. Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce. Platové pomery 

a odmeňovanie starostu obce sú upravené osobitným právnym predpisom (zákon č. 320/2018 

Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších zmien a doplnkov ). 

 

3. Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie kontrolóra obce. Platové 

pomery a odmeňovanie kontrolóra obce sú upravené osobitným právnym predpisom ( § 18 c 

odst. 1 až 6 v znení zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ). 

 

Článok 3 

Odmena za výkon funkcie poslanca 

 

(1) Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena vo výške 10 € za každú osobnú 

účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

- Náhrada za ušlý plat v zamestnaní z dôvodu plnenia si svojich povinností poslanca 

(účasť na OZ a akciách obce) 
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- Náhrada za jeho voľný čas strávený štúdiom potrebných materiálov k plnohodnotnej 

práci poslanca (podklady k OZ, zákony, ďalšie právne predpisy, VZN, odborná 

literatúra, tlač, internet) 

- Náhrada nákladov spojených s obstaraním potrebných podkladov a kancelárskych 

potrieb 

 

(2) Pri neúčasti poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva neprislúcha poslancovi žiadna 

odmena, avšak ak bol poverený plnením úloh určených OZ, resp. starostom obce a nemohol 

sa zúčastniť zastupiteľstva, tak mu odmena prislúcha. 

 

(3) V prípade, že je z dôvodu nedostatočného počtu poslancov obecné zastupiteľstvo 

neuznášania schopné, patrí prítomnému poslancovi odmena len vo výške 40% z odmeny 

podľa ods. 1 tohto článku. 

(4) Poslancovi OZ prislúcha odmena za účasť na pracovnom stretnutí zvolanom starostom 

obce vo výške 5 € za osobnú účasť na zasadnutí. 

 

(5) Ak je poslanec na zasadnutí OZ zároveň aj zapisovateľom zápisnice, patrí mu odmena vo 

výške 5 € za spísanie zápisnice z rokovania OZ. Zápisnica musí byť odovzdaná starostovi 

obce do 7 dní od konania zasadnutia v elektronickej podobe. 

 

(6) Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom sú prezenčné listiny zo zasadnutia OZ. 

 

(7) Poslancovi prislúcha odmena aj za aktívnu účasť na obecnej akcii vo výške 20 €/akcia. 

Pokiaľ je poslanec hlavný organizátor podujatia a celé podujatie riadi, tak mu prislúcha 

odmena vo výške 50 €/akcia. 

 

Článok 4 

Odmena zástupcovi starostu 

(1) Za výkon funkcie zástupcu starostu, ktorý je písomne poverený zastupovaním starostu 

obce nebude zástupcovi pridelená žiadna odmena. 

 

(2) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu 

v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného 

starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, tak patrí plat starostu obce určeného 

podľa zákona č. 320/2018 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

Článok 5 

Predseda a členovia komisií 

(1) Za výkon funkcie predsedu komisie obecného zastupiteľstva patrí predsedovi odmena vo 

výške 15 € za vedenie zasadnutia a vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia. 

 

(2) Predseda komisie zvoláva, organizuje, riadi činnosť komisie a spisuje zápisnice zo 

zasadnutí. 

 

(3) Poslancovi, ktorý je súčasne členom komisie OZ patrí okrem inej odmeny podľa týchto 

zásad aj odmena vo výške 7 € za účasť na jednom zasadnutí komisie za podmienok: 



 

- Komisia sa stretne min. 1x za štvrťrok a na stretnutí sa bude riešiť konkrétna úloha 

uložená OZ alebo starostom obce, alebo vykonanie kontroly v teréne, prerokovanie 

priestupkov, žiadostí, vypracovanie, posúdenie alebo schválenie odporúčania, resp. 

prípravy iniciatívneho návrhu na predloženie do OZ. 

- Maximálny počet zaplatených stretnutí je 4x za kalendárny polrok. 

 

(4) Členovi komisie OZ z radov občanov patrí odmena vo výške 5 € za osobnú a aktívnu 

účasť na zasadnutí. 

 

(5)  Členovi komisie OZ z radov občanov patrí odmena vo výške 10 € za osobnú a aktívnu 

účasť na akcií obce kratšej ako 5 hodín a 20 € za osobnú a aktívnu účasť na akcií obce dlhšej 

ako 5 hodín. 

 

Článok 6 

Obrady a iné občianske náležitosti 

 

(1) Poslancom, ktorí boli poverení vykonávaním obradov (sobáš, pohreb, vítanie do života, 

prijatie jubilantov, rôzne iné slávnosti) patrí odmena: 

 

- Sobášiaci a matrikárka    10 €/ akcia 

- Ostatným členom (recitátor, spevák, hudobník) 5 €/ akcia 

- Občiansky pohreb     5 €/ akcia 

- Ostatné obrady     5 €/ akcia 

- Výtvarník /kreslenie do pamätnej knihy)  5 €/ za 1 zápis do pamätnej knihy 

 

(2) Sobášiacemu a matrikárke prináleží odmena na ošatovné a úpravu zovňajšku vo výške 

99,51 €/ rok na základe smernice Ministerstva vnútra SR. 

 

(3) Za vydávanie Podolských novín (1 vydanie) prináleží šéfredaktorovi paušálna odmena vo 

výške 50 €. 

 

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

 

(5) Podkladmi pre poskytnutie odmien sú prezenčné listiny zo zasadnutia komisie. 

 

Článok 7 

Komisia určujúca výšku príplatku k odmene a mimoriadna odmena 

(1) Komisia určujúca možnú výšku odmeny a určujúca výšku k odmene poslanca pozostáva 

z predsedov komisií a starostu obce. 

 

(2) Poslancovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce, môže byť 

v kalendárnom roku priznaná jednorazová mimoriadna odmena vo výške do 200 €. 

 

(3) O priznaní a výške odmeny rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. 

 

(4) Návrh na schválenie jednorazovej odmeny môže podať výlučne starosta obce, poslanec 

alebo skupina poslancov OZ a to najneskôr 3 dni pre konaním zasadnutia OZ. 

 



Článok 8 

Vzdanie sa odmeny poslanca 

 

(1) Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca. Rovnako vzdať sa odmeny má právo aj 

člen komisie  z radov občanov. 

 

(2) Čestné vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť zaslané na OcÚ 

v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku. 

 

Článok 9 

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Odmeny sa poslancovi a členom komisií sa vyplácajú prostredníctvom obecného úradu 

raz ročne, do konca decembra príslušného roka.  

 

(2) Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, alebo člena komisie. 
 

(3) Uvedené zásady môže OZ kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám, alebo 

prijatím nových zásad. Na prijatie týchto zásad, alebo na ich zmenu sa vyžaduje súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 

 

(4) Na prijatie uznesenia podľa článku 7 ods. 2, týchto zásad sa vyžaduje nadpolovičný 

súhlas väčšiny prítomných poslancov. 

 

(5) Podkladom pre výplatu odmien sú najmä prezenčné listiny. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zmeny a doplnky týchto Zásad odmeňovania schvaľuje obecné zastupiteľstvo.  

 

(2) Týmito Zásadami odmeňovania poslancov a orgánov obce sa rušia zásady odmeňovania 

poslancov obce Podolie zo dňa 11.12.2014 prijaté uznesením č. 14/2014. 

 

(3) Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Podolí boli schválené 

uznesením Obecného zastupiteľstva v Podolí č. 43/2019 zo dňa 14.3.2019 a nadobúdajú 

účinnosť dňa 1.4.2019. 

 

         ______________________ 

         PaedDr. Rastislav Bobocký 

          starosta obce 


