
 

OBEC VINODOL 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

Obecné zastupiteľstvo obce Vinodol, v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s ust. § 25 

ods. 5 a ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

vydáva tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len „Zásady”): 

Čl. I 

Základné ustanovenia 

1. Zásady určujú záväzné pravidlá pre odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva 

obce Vinodol (ďalej len pojmy „poslanec” a „obecné zastupiteľstvo”) za niektoré 

činnosti pri výkone ich funkcie. 

2. Práca poslanca obecného zastupiteľstva je zásadne vykonávaná bez prerušenia 

pracovného alebo obdobného pomeru. 

3. Odmeny v zmysle týchto Zásad sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov obce na 

príslušný rozpočtový rok. 

4. Tieto Zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je na výkon funkcie 

zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania. Takémuto poslancovi patrí 

plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, 

najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu v zmysle ust. § 25 ods. ods. 7zákona 

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

5. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení 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. Týmto nie je dotknutý nárok na odmenu podľa týchto zásad.  

6. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu po zániku mandátu starostu pred 

uplynutím funkčného obdobia, patrí plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov. 

Čl. II 

Predmet úpravy 

1. Tieto Zásady upravujú odmeňovanie za výkon činnosti poslanca: 

a. na rokovaní obecného zastupiteľstva, 

b. za vykonávanie obradov. 

c. za výkon osobitných úloh 

2. Poslancovi možno poskytnúť odmenu za výkon činnosti podľa predchádzajúceho 

odseku v jednom kalendárnom roku najviac vo výške jedného mesačného platu 

starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny v zmysle zákona č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 

znení neskorších predpisov.  
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Čl. III 

Odmeňovanie poslancov 

1. Za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške 

50,00 €/zasadnutie. 

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

odmena vo výške 20,00 €/obrad. 

       3.   Poslancovi patrí odmena vo výške do 100,00 € za výkon osobitných úloh - činnosť   

             v prospech obce, inú ako je účasť na zasadnutiach orgánov obce a obecného  

             zastupiteľstva, ktorá ale súvisí s výkonom funkcie poslanca. 

4.    Odmena podľa odseku 1 a 2 tohto článku Zásad poslancovi nepatrí v prípade jeho   

       neúčasti na príslušnom zasadnutí, resp. obrade. 

      5.    Odmena podľa odseku 3 tohto článku za výkon osobitných úloh obecnej    

             samosprávy sa udelí v prípade, ak sa poslanec osobne pričinil o to, že obecná  

             samospráva dosiahla významný prínos pre obec alebo jej obyvateľov. Odmena podľa  

             odseku 3 sa udeľuje, spravidla po vyhodnotení činností za kalendárny rok. Návrhy na  

             udelenie týchto odmien predkladá starosta obce.  

6.    Odmena nepatrí poslancom, ktorí sa písomne vzdali odmeny alebo písomne vyhlásili   

       do zápisnice OZ, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny. 

7.    Pri pracovných cestách schválených starostom obce má poslanec nárok na náhradu   

       cestovných nákladov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a   

       o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Čl. IV 

Zúčtovanie odmien 

1. Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancov sú prezenčné listiny zo zasadnutí 

orgánov obce a prezenčná listina osvedčujúca účasť na plnení konkrétnej úlohy. 

2. Spracúvaním podkladov pre zúčtovanie odmien poslancov je poverený organizačný 

útvar obecného úradu: ekonomický útvar 

3. Za účasť poslanca sa pre účely nároku na vyplatenie odmeny považuje jeho fyzická 

prítomnosť na celom rokovaní a na hlasovaní o jednotlivých bodoch rokovania, resp. 

navrhovaných uznesení. 

4. Odmeny sa spracúvajú raz za rok v mesiaci december a vyplácajú sa v najbližšom 

výplatnom termíne obecného úradu. 

5. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, prípadne podľa písomnej 

žiadosti v hotovosti v pokladnici obce v úradných hodinách. 

Čl. V 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnenia týchto Zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

2. Tieto Zásady sú súčasťou a nadväzujú na Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. 

3. Tieto Zásady boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Vinodol č.           

zo dňa           a nadobúdajú účinnosť dňom           . Týmto dňom sa zrušujú Zásady 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Vinodol zo dňa 23.4.2020. 

                                                                                               ........................................... 
                                                                                                Peter Straňák, starosta obce 
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