
 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁSADY 

odmeňovania poslancov a členov komisií pri Obecnom 

zastupiteľstve Vlachy  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve boli schválené 

Obecným zastupiteľstvom vo Vlachoch dňa 29.5.2019, uznesením č. 21/2019. 

 

 



 

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pri Obecnom 

zastupiteľstve Obce Vlachy  

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vlachoch podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 8 Zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto Zásady 

odmeňovania poslancov a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve Vlachy (ďalej len 

„zásady“) 

                                                               1. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zásady upravujú odmeňovanie poslancov a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve 

obce Vlachy pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie. 

 

2. 

Odmeňovanie poslancov a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve 

 

1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena za každé zasadnutie obecného 

zastupiteľstva vo výške 20,- € za jedno zasadnutie. 

 

2. Podkladom k vyplateniu odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia a zápisnica 

z rokovania obecného zastupiteľstva, ktorá dokumentuje jeho aktívnu účasť na 

rokovaní a spoluúčasť na riešení problémov obce. 

 

3. Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie, ako svoje stále, dočasné, poradné 

a kontrolné orgány a schválilo jej členov, ktorí sa aktívne podieľajú na riešení 

problémov obce a svojimi riešeniami participujú na rozvoji obce, patrí im nasledovná 

odmena: 

predseda komisie .................. 20,- € za jedno zasadnutie. 

člen komisie ...........................15,- € za jedno zasadnutie. 

 

Podkladom k úhrade odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia komisie a zápisnica 

z jej rokovania. 

 

4. Za mimoriadnu angažovanosť a aktivitu poslanca na podujatiach, organizovaných 

obcou mu môže obecné zastupiteľstvo, na návrh starostu obce alebo poslanca 

obecného zastupiteľstva, schváliť mimoriadnu odmenu, najviac však v kalendárnom 

roku jeden mesačný plat starostu podľa príslušnej platovej triedy bez zvýšenia. 

O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím 

uznesenia. 

 



 

3. 

Odmeňovanie zástupcu starostu 

 

1. V zmysle ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 5/2019, ktorým sa novelizuje zákon č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s účinnosťou od 1.2.2019, poslancovi, ktorý je 

dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od 

obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo 

výške 70 % mesačného platu starostu. Poslanec sa považuje na účely tvorby a použitia 

sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom 

pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu 

zástupcu starostu a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena 

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

70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

Mesačnú odmenu zástupcovi starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, 

určuje starosta podľa rozsahu a náročnosti úloh, vyplývajúcich z poverenia, najviac 

však vo výške 70% mesačného platu starostu bez navýšenia, podľa príslušnej platovej 

skupiny. Odmena zástupcovi starostu sa vypláca vo výplatnom termíne určenom pre 

zamestnancov obce v bežnom mesiaci. 

 

2. Odmenu zástupcu starostu určenú podľa ods. 1 tohto článku je obec povinná zverejniť 

na webovom sídle obce do 30 dní od jej doručenia starostom. 

 

     4. 

Spoločné a prechodné ustanovenia 

 

1. Odmena sa neposkytne poslancom a členom komisií, ktorí prehlásili že svoj mandát 

poslanca a člena komisií budú vykonávať bez nároku na odmenu. 

2. Odmeny podľa čl. 2 v zmysle týchto zásad sa vyplácajú raz ročne, v decembrovom 

výplatnom termíne, určenom pre zamestnancov obce. 

3. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo meniť len formou dodatku k týmto 

zásadám alebo prijatím nových zásad. Na prijatie týchto zásad alebo na ich zmenu sa 

vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. 

Na prijatie uznesenia podľa čl. 2 ods. 4 týchto zásad sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej 

väčšiny prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 



5. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Uvedené zásady boli schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vlachoch dňa 

29.5.2019, uznesením č. 21/2019 a nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia. 

2. Dňom účinnosti týchto zásad zaniká účinnosť Zásad odmeňovania poslancov a členov 

komisií pri Obecnom zastupiteľstve Vlachy, schválené uznesením č. 5/2018 zo dňa 

26.11.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Róbert Klubica, 

  starosta obce 

Vlachy dňa 29.5.2019 


