
 

 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Zemné, 
členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom a kronikárov obce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zemné  podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov 
obecného zastupiteľstva obce Zemné,  členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom 
a kronikárov obce 

Čl. 1 
Predmet úpravy 

 
 Tieto zásady upravujú poskytovanie odmien: 

a) poslancom obecného zastupiteľstva, 

        b)  zástupcovi starostu 

c)  predsedom a členom komisií, zriadených obecným zastupiteľstvom 

d) kronikárom obce 

Čl. 2 
Odmena poslanca obecného zastupiteľstva 

  

1. Poslancovi patrí paušálna odmena 15 € mesačne. Odmena sa vypláca polročne v 
mesiacoch júl a december /vo výplatnom termíne za jún a november/. 

2. Za každú účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo 
výške 15 €. Odmena sa vypláca polročne v mesiacoch júl a december/vo výplatnom 
termíne za jún a november/. 

 

3. Poslancovi za neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva odmena nepatrí v zmysle 
bodu 2 

4. Poslancovi obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho  funkcie, 
zohľadňujúc jeho prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie 
obecného zastupiteľstva, na prípravách a organizovaní slávnosti k výročiu vzniku 
obce, oslobodenia obce, výročia SNP, slávnostné dni obce, športové a iné kultúrne 
podujatia, organizované obcou môže byť jeden raz v roku  na návrh starostu v mesiaci 
december /vo výplatnom termíne za mesiac november príslušného kalendárneho 
roka/a po schválení v obecnom zastupiteľstve, vyplatená mimoriadna odmena.  

5. Vyplatenie odmien uvedených v tomto článku sa vzájomne nevylučujú.  
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Čl. 3 
Zástupca starostu obce 

 
 1. Zástupcovi starostu obce patrí odmena vo výške 60,00 € mesačne. 
 
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. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí primátorov miest v znení neskorších zmien a 
doplnkov. 

 

Čl. 4 
Odmena predsedu a členov komisie 

obecného zastupiteľstva 
 

1. Predsedovi komisie obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 15 € za každú 
účasť na zasadaní komisie.  
 

2. Členovi komisie obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 5 € za každú účasť na 
zasadaní komisie.  
 

3. Poslancovi a neposlancovi za neúčasť na zasadaní komisie odmena nepatrí.  
 

4.  Odmena podľa tohto článku sa vypláca polročne v mesiacoch júl a december 
/vo výplatnom termíne za mesiac jún a november príslušného kalendárneho  
roka/. 

 
 

Čl. 5 
Vzdanie sa odmeny poslanca 

 
1. Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca. 

 
2. Vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť zaslané na        obecný 

úrad v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku. 
 

  

Čl. 6 
Zúčtovanie odmien poslanca obecného zastupiteľstva 

a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom 
 

1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov obecného zastupiteľstva a členov 
orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom  sú prezenčné listiny z rokovaní 
obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva.   
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2. Zápisnice a prezenčné listiny z rokovaní obecného zastupiteľstva a komisií obecného 
zastupiteľstva sa budú predkladať príslušnému zamestnancovi obce vždy k 
poslednému dňu príslušného obdobia/jún a november/.  

 

Čl. 7 
Odmena kronikárov obce 

 
1. Kronikárovi, ktorý vedie zápis do kroniky obce v maďarskom jazyku,  patrí                    

odmena vo výške 120,00 EUR ročne. Odmena bude vyplatená v mesiaci december vo 
výplatnom termíne za mesiac november. 

2. Kronikárovi, ktorý prekladá zápis do kroniky obce do  slovenského jazyka,  patrí 
odmena vo výške 120,00 EUR ročne. Odmena bude vyplatená v mesiaci december vo 
výplatnom termíne za mesiac november. 

 

Čl. 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov orgánov, zriadených 

obecným zastupiteľstvom a kronikárov obce boli schválené uznesením obecného 
zastupiteľstva obce Zemné dňa 12. decembra 2014. 
 

2. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo.  

3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom.  

 

 V Zemnom,  12. decembra 2014 

 

 

                                                                                       .................................... 
Ing. János Bób                                                                  
  starosta obce  


