
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 
Všeobecné ustanovenie 

 
1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie: 
 - poslancov obecného zastupiteľstva, 
 - zástupcu starostu, 
 - predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva zriadených obecným     
       zastupiteľstvom 
 - odmeňovanie ďalších členov – neposlancov 
 - kronikárov obce 
 
2. Poslanec obecného zastupiteľstva je oprávnený vzdať sa odmeny v zmysle týchto 

zásad. Vzdanie sa odmeny je potrebné uskutočniť písomne s vlastnoručným podpisom, 
uvedením dátumu a s doručením oznámenia do podateľne Obecného úradu Zemné. 
Poslanec stráca nárok na odmenu za výkon funkcie poslanca dňom doručenia vzdania 
sa tohto nároku. 

 
3. Člen komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom je oprávnený vzdať sa 

odmeny v zmysle týchto zásad. Vzdanie sa odmeny je potrebné uskutočniť písomne 
s vlastnoručným podpisom, uvedením dátumu a s doručením oznámenia 
prostredníctvom predsedu komisie na obecný úrad. Nárok na odmenu za výkon 
funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva stráca dňom doručenia vzdania sa tohto 
nároku. 

 
4. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť 

výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom 
roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

 
5. Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku 

najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej 
platovej skupiny. 

 
  

Čl. 2 
Odmena poslanca obecného zastupiteľstva  

1. Poslancovi patrí paušálna odmena 30 € 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 30 €. Odmena sa vypláca polročne v mesiacoch júl a december/vo výplatnom 
termíne za jún a november/. 
 

3. Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom sú prezenčné listiny zo zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. Poslancovi za neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva 
odmena nepatrí v zmysle bodu 2. 

 
4. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti 

výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy vo výške 6,00 € za 1 
hodinu. Okrem tejto odmeny patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v 
súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných 
pre zamestnancov v pracovnom pomere.  
 

5. Vyplatenie odmien uvedených v tomto článku sa vzájomne nevylučujú.  

 
Čl. 3 

Zástupca starostu obce 
 

1. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom 
poverení. Jeho mesačná odmena je určená platovým dekrétom, ktorý je zverejnený na 
webovom sídle obce 

 
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 
Odmeňovanie sobášiacich 

 
1.  Sobášiacim poslancom, ktorí sú poverení vykonávaním uzavretia manželstva patrí 

odmena vo výške 30,00 € za účasť poslanca pri uzavretí manželstva ako sobášiaceho. 
 
 

Čl. 5 
Odmena predsedu a členov komisie obecného zastupiteľstva  

 
1. Predsedovi komisie patrí odmena vo výške 30 € za každú účasť na zasadaní komisie.  

 
2. Členovi komisie patrí odmena vo výške 10,00 € za každú účasť na zasadnutí príslušnej 

uznášaniaschopnej komisie. 
 

3. Člen komisie obecného zastupiteľstva je povinný preukazovať nárok na odmenu tak, 
že svojim podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia 
konkrétneho orgánu, potvrdí svoju účasť na uvedených zasadnutiach.  



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

 
5. Odmena podľa tohto článku sa vypláca polročne v mesiacoch júl a december /vo 

výplatnom termíne za mesiac jún a november príslušného kalendárneho roka/. 
 
  

 
Článok 6 

Odmeňovanie ďalších členov – neposlancov 
 

 
1.  Zapisovateľom komisií patrí odmena vo výške  20,00 € za každé zasadnutie komisie. 
 
2. Zapisovateľke obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 30,00 € za každé 

zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
 
3. Účinkujúcim členom, ktorí účinkujú pri občianskych obradoch prináleží odmena  

30,00 €  na jednu akciu. 

 
 

Čl. 7 
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.   
 

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. 8 
Odmena kronikárov obce 

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

odmena vo výške 360,00 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. 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov orgánov zriadených 

obecným zastupiteľstvom, ďalším členov a kronikárov obce boli schválené uznesením 
obecného zastupiteľstva obce Zemné dňa ........................... 
 

2. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo.  

3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom.  

 

 V Zemnom,   

 

 

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


