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Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 
ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov 
Obecného zastupiteľstva v Príbelciach: 
 

Čl. 1 
PREDMET ÚPRAVY 

(1) Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného 
zastupiteľstva v Príbelciach (ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej 
náročnosti výkonu tejto funkcie. 
 

(2) Tieto zásady upravujú poskytovanie odmien: 

a) poslancom obecného zastupiteľstva,  
b) predsedom a členom komisií, zriadených obecným zastupiteľstvom,  
c) zapisovateľovi obecného zastupiteľstva.  

 
Čl. 2 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY ODMEŇOVANIA 

(1) Odmeňovanie poslancov sa uskutočňuje diferencovane v závislosti od úloh 
a časovej náročnosti výkonu svojej funkcie a ako napomáha samospráve obce, 
pričom sa súčasne uplatňujú aj nasledovné kritériá: odbornosť, zložitosť, 
vyžadovaná zodpovednosť, dosiahnutá produktívnosť, dosiahnuté výsledky a ich 
kvalita, presnosť, včasnosť a úplnosť. 
 

(2) Cieľom diferencovaného odmeňovania je vytvorenie motivačného prostredia, 
ktoré podporí plnenie úloh vyplývajúcich z poslaneckej funkcie. Odmeny musia 
byť primerané ekonomickej situácii obce a musia zodpovedať požiadavkám na 
riadne a hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov. 

 
Čl. 3 

ODMENY POSLANCOV 

(1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo 
obdobného pomeru. 
 

(2) V zmysle § 25 ods. 9) zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov možno poslancovi poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na 
úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov. 

 
(3) Odmena slúži zároveň ako náhrada skutočných výdavkov, ktoré poslancovi 

vznikli v súvislosti s výkonom tejto funkcie (§ 25 ods. 5, tretia veta a § 25 ods. 6, 
štvrtá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.). V prípade, že si poslanec uplatňuje od 
obce náhradu skutočných výdavkov, odmena podľa týchto zásad odmeňovania 
OZ, sa bude krátiť o sumu vyplatenej náhrady skutočných výdavkov. 

 
(4) Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý sa zúčastnil na celom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva patrí odmena v sume 20,- Eur. 
 

 
 



(5) V prípade, že účasť poslanca na rokovaní je kratšia ako polovica času trvania 
tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu. Účasť eviduje zapisovateľ 
zasadnutia. V prípade neprítomnosti na zasadnutí OcZ sa poslancovi odmena 
nevypláca. 

 
(6) Podkladom pre vyplatenie odmeny poslanca sú prezenčné listiny zo zasadnutia 

OcZ. 
 

(7) Ospravedlnenie svojej neúčasti oznámi poslanec starostovi obce osobne, 
telefonicky alebo e-mailom najneskôr do začiatku zasadnutia OcZ. 

 
(8) Za mimoriadnu činnosť poslanca pre obec môže byť vyplatená mimoriadna 

odmena podľa čl. 5. 
 

Čl. 4 
ODMENA PREDSEDU A ČLENOV KOMISIÍ 

(1) Poslancovi, ktorý je predsedom komisie schválenej obecným zastupiteľstvom, 
patrí za každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie odmena vo výške                    
10,-Eur. 
 

(2) Poslancovi, ktorý je členom komisie obecného zastupiteľstva, patrí za každú 
účasť na zasadnutí predmetnej komisie odmena vo výške 10,- Eur.  

 
(3) Členom komisií, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva a ich členstvo v 

komisiách bolo schválené obecným zastupiteľstvom, patrí za účasť na zasadnutí 
odmena vo výške 10,- Eur.  

 
(4) Za neúčasť na zasadnutí komisie sa predsedovi a členom komisie odmena 

nepriznáva.  
 

Čl. 5 
MIMORIADNA ODMENA 

(1) Poslancom obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich 
funkcie, zohľadňujúc ich prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na 
rokovanie obecného zastupiteľstva, príprave VZN, vnútorných noriem obce, za 
čas potrebný pri príprave verejného zhromaždenia a pod., ako aj s prihliadnutím 
na ich aktivity môže byť jeden raz v roku na návrh starostu po schválení 
obecným zastupiteľstvom, vyplatená mimoriadna odmena. 
 

(2) Poslancom, ktorí vo svojom voľnom čase vykonajú výnimočnú činnosť (napr. pri 
odstraňovaní následkov živelných pohrôm, záchranu života, vysoko prospešnú 
vec pre obec a podobne), môže byť jeden raz v roku na návrh starostu po 
schválení obecným zastupiteľstvom, vyplatená mimoriadna odmena. 

 
(3) Za mimoriadnu angažovanosť poslanca a aktívnu pomoc pri získavaní grantov 

a iných finančných prostriedkov z cudzích zdrojov do rozpočtu obce môže 
obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce schváliť takémuto poslancovi 
mimoriadnu odmenu, o výške ktorej rozhodne priamo pri prerokovaní návrhu. 

 



(4) O priznaní a výške mimoriadnej odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo 
prijatím uznesenia. 

 
Čl. 6 

VZDANIE SA ODMENY POSLANCA 

(1) Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca. 
 

(2) Čestné vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť zaslané na 
Obecný úrad v Príbelciach v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom 
denníku. 

 
Čl. 7 

ODMENA ZA PRÁCU ZAPISOVATEĽA 

Za prácu zapisovateľa na zasadnutí obecného zastupiteľstva, zasadnutí komisií a 
pracovných skupín mimo pracovnú dobu prislúcha i pracovníkom obecného úradu 
odmena vo výške 10,- Eur. Účasť na zasadnutiach musí byť jednoznačne vyznačená 
v prezenčných listinách. 
 

Čl. 8 
ZÚČTOVANIE ODMIEN 

(1) Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov, predsedom a členov komisií podľa 
týchto zásad je predloženie zápisnice s prijatými uzneseniami a prezenčnou 
listinou starostovi obce každoročne do konca mesiaca november. 
 

(2) Odmena sa vypláca jedenkrát ročne v mesiaci december vo výplatnom termíne 
určenom pre zamestnancov obce ako čistá mzda. Odmena sa vypláca v 
hotovosti z pokladne obce v kancelárii obecného úradu alebo na bankový účet. 

 
(3) Prevzatie odmeny sa potvrdzuje podpisom na výplatnej listine odmien. 
 

Čl. 9 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

(1) Podľa týchto zásad odmeňovania sa postupuje vo volebnom období 2018 – 
2022. 
 

(2) Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného 
zastupiteľstva v Príbelciach môže meniť obecné zastupiteľstvo formou dodatku k 
týmto zásadám alebo prijatím nových zásad, a to so súhlasom nadpolovičnej 
väčšiny všetkých poslancov. 
 

(3) Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného 
zastupiteľstva v Príbelciach boli schválené Obecným zastupiteľstvom v 
Príbelciach dňa 10.12.2018 uznesením č. 15/2018. 

 
(4) Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Obecným zastupiteľstvom 

v Príbelciach. 
 
V Príbelciach, dňa 10.12.2018. 

           Ing. Tibor Čierny, starosta obce 


