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ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  
OBCE ROŽKOVANY 

Obecné zastupiteľstvo Obce Rožkovany v súlade s § 11 ods. 4 písm. k)  zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto zásady odmeňovania 
poslancov. 

 
Článok 1 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov  pri zohľadnení úloh                             
a časovej náročnosti výkonu ich funkcie. 
 
2. Poslancom poskytuje Obec Rožkovany odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.                 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
Článok 2 

ROZSAH PÔSOBNOSTI 
Tieto zásady upravujú odmeňovanie: 

a) poslancov,  
b) poslancov - členov obecnej rady,  
c) poslancov – predsedov a členov komisií. 
 

Článok 3 
ODMENY POSLANCOV  

1. Poslancom sa poskytujú nasledovné odmeny:  

a) vo výške 15,- € za prácu a plnenie úloh poslanca v súvislosti so zasadnutím obecného 

zastupiteľstva, 

b) vo výške 5,- € za prácu a plnenie úloh poslanca v súvislosti so zasadnutím obecnej rady, ak je 

zriadená, 

c) vo výške 5,- € za prácu a plnenie úloh poslanca v súvislosti s pracovným rokovaním, ktoré je 

zvolané starostom obce alebo zástupcom starostu,  

d) vo výške 5,- € za prácu a plnenie úloh poslanca v súvislosti so zasadnutím komisie obecného 

zastupiteľstva. 

 
2. Vyplatenie odmeny je podmienené vyhotovením zápisnice z rokovania obecného 
zastupiteľstva, obecnej rady, komisie alebo pracovného stretnutia. Za neúčasť poslanca              
na zasadnutí sa odmena nevypláca.  
 
3. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto 
funkcie alebo v prípade plnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta 
obce alebo niektorý z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo prijatím uznesenia maximálne do výšky 200,- €. 

 

4. Odmena nepatrí poslancom, ktorí sa písomne vzdali odmeny alebo písomne vyhlásili               
do zápisnice na zasadnutí OZ, že svoj mandát budú vykonávať bez  odmeny (celé volebné 
obdobie, alebo za určité mesiace). 

5. Za riadenie komisie OZ možno jej predsedovi poskytnúť odmenu na návrh starostu obce. 
Výšku odmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo.  
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Článok 4 
ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCU STAROSTU 

1. Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom 
zriadení, sa poskytuje mesačná odmena vo výške 100,- €. Odmena zástupcu starostu obce            
sa vypláca 1-krát mesačne. Okrem toho zástupca starostu ako poslanec má nárok aj na odmenu 
podľa  článku 3. 
 
2. Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu  prípade väčšej náročnosti 
výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu 
predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo prijatím uznesenia.    

Článok 5 
VÝPLATA ODMENY 

1. Odmeny poslancov, členov obecnej rady a komisií podľa článku 3 sa vyplácajú raz ročne          
po predložení podkladov o činnosti a vyhodnotení účasti podľa prezenčných listín. 
 
2. Odmeny poslancov v zmysle týchto zásad sa poukazujú bezhotovostne na osobný  účet                
v peňažnom ústave. 
 
3. Výdavky súvisiace s výplatou odmien poslancom v zmysle týchto zásad sa uhrádzajú 
z rozpočtových prostriedkov obce. 
 

Článok 6 
SPOLOČNÉ  A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto 
zásadám alebo prijatím nových zásad.  
 
2. Zásady odmeňovania poslancov nadobúdajú účinnosť od 21.03.2015 
 
3. Zrušujú sa Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rožkovany 
schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 26.11.2010, uznesením č. 154/2010. 
 
 
Schválené uznesením OZ č. 34/2015  zo dňa 20.03.2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                    ............................................................. 
                                                                                                          PhDr. Beáta Kollárová PhD. 
                                           starostka obce 
 
 


