
Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Častkov v súlade so zákonom SNR č. 

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

odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Častkov (ďalej 

len „Zásady“) 

 

 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA  POSLANCOV  

OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA A ČLENOV KOMISIÍ  V ČASTKOVE 

 

 

Čl. 1 

Rozsah platnosti 

 

(1) Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

v Častkove (ďalej len „poslanec“) a členov komisií pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti 

výkonu týchto funkcií. 

 

(2) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Častkove upravujú 

poskytovanie odmien poslancov v súlade s požiadavkami zákona (§ 25 ods. 9 zákona číslo 

369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov). 

 

(3) Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia 

pracovného alebo obdobného pomeru. 

 

  

Čl. 2 

Základné princípy odmeňovania 

 

(1) Odmeňovanie poslancov a členov komisií sa uskutočňuje diferencovanie podľa úloh 

a časovej náročnosti, 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 situácie obce a musia zodpovedať požiadavkám na riadne a hospodárne 

vynakladanie verejných prostriedkov. 

 

 

Čl. 3 

Odmeňovanie poslancov a členov komisií 

 

(1) Za účasť na zasadnutiach sú poslanci a členovia komisie odmeňovaní nasledovne: 

 

a/ ročná  odmena poslancov OZ vo výške 15 EUR + 5 EUR/hod zasadnutia OZ, podľa 

vykonávanej činnosti a podľa potreby bude prejednávaná výška mimoriadnej odmeny pre 

jednotlivých poslancov, 

 



b/ ročná odmena zástupkyne starostky vo výške 15 EUR + 5 EUR/hod zasadnutia OZ, 

podľa vykonávanej činnosti a podľa potreby bude prejednávaná výška mimoriadnej 

odmeny pre zástupkyňu obce, 

c/ postih za neospravedlnenú neprítomnosť na zasadnutí OZ, vo výške 6 EUR za 1 

zasadnutie vtedy, keď bude pozvánka doručená 3 pracovné dni pred zasadnutím OZ, 

odmenu za ospravedlnenú neprítomnosť na zasadnutí OZ vo výške 0 EUR za 1 

zasadnutie, 

d/ každé zasadnutie komisií bude bezodplatné. 

 

 

Čl. 4 

Výplata odmien 

 

(1) Odmena bude vyplatená: 

 

a/ Ročne podľa Článku 3, bod 1, písmeno a/ až d/. 

b/ Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca alebo v hotovosti z pokladnice obce. 

c/ Podkladom pre výplatu odmeny podľa Článku 3, bod 1, písmeno a/ až d/ sú: 

- prezenčné listiny obecného zastupiteľstva. 

 

(2) Poslanec obecného zastupiteľstva  sa môže svojej odmeny vzdať. Uvedenú skutočnosť 

vykoná písomne k rukám starostky obce. V oznámení uvedie v prospech koho sa vzdáva 

odmeny. 

 

 

  Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií v Častkove ako 

aj ich zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

 

(2) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Častkove boli schválené 

Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 14 zo dňa 12.12.2018 a týmto dňom nadobúdajú aj 

účinnosť. 

 

(3) Zrušuje sa Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.4 zo dňa 12.1.2015 a uznesenie č.81 zo 

dňa 9.12.2016 (dodatok č.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Mgr. Eva Černeková 

                                                                                                          starostka obce 

 

 

 



 

 


