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Obecné zastupiteľstvo obce Jasov, v súlade s ustanovením §11 odsek 4 písmeno k) aj v súlade 

s ďalšími ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) schvaľuje tento vnútorný predpis číslo __/2019 

 

 

  

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV  

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE JASOV 
 

 

 

ČASŤ PRVÁ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

(1) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jasov (ďalej aj „zásady 

odmeňovania“, „zásady“) upravujú základné pravidlá odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Jasov (ďalej aj „obecné zastupiteľstvo“, „obecné zastupiteľstvo 

obce“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie. 

 

(2) Tieto Zásady upravujú odmeňovanie: 

a) poslanca Obecného zastupiteľstva obce,  

b) poslanca – zástupcu starostu obce, 

c) poslanca – predsedu, alebo člena komisie Obecného zastupiteľstva obce, 

d) člena komisie Obecného zastupiteľstva obce.    

 

(3) Zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce. Platové pomery         

a odmeňovanie starostu obce sú upravené osobitným právnym predpisom.1 

 

(4) Zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie hlavného kontrolóra obce. Platové 

pomery a odmeňovanie hlavného kontrolóra obce sú upravené osobitným právnym 

predpisom.2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 

znení neskorších zmien a doplnkov 
2 §18c  zákona o obecnom zriadení 
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ČASŤ DRUHÁ 

ODMEŇOVANIE 

 

Článok 2 

Odmena poslanca Obecného zastupiteľstva obce 

 

(1) Poslancovi obecného zastupiteľstva obce (ďalej aj „poslanec“) patrí odmena za výkon 

funkcie: 

a) paušálna odmena: 40,00 €/ kalendárny mesiac,  

b) za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 12,00 € / každá, aj začatá hodina 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, alebo pracovnej porady. 

 

(2) Poslancovi obecného zastupiteľstva obce odmena podľa odseku 1 písmeno b) nepatrí, ak 

sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva, alebo pracovnej porade nezúčastnil.  

 

(3) Podkladmi pre poskytnutie odmeny poslancovi obecného zastupiteľstva obce sú 

prezenčné listiny zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a z pracovnej porady.  

 

(4) Odmena sa poslancovi obecného zastupiteľstva obce vypláca v súhrnnej sume 1x za tri 

mesiace.     

 

 

Článok 3 

Odmena poslanca – zástupcu starostu obce 

 

(1) Poslancovi, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu 

starostu obce (ďalej aj „zástupca starostu“) patrí okrem odmeny podľa týchto Zásad3 aj 

mesačná odmena za zastupovanie starostu obce.4  

 

(2) Určenú odmenu zástupcovi starostu obce obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní 

od jej určenia starostom obce. 

 

 

Článok 4 

Odmena poslanca – predsedu, alebo člena komisie Obecného zastupiteľstva obce 

 

(1) Poslancovi, ktorý je členom (stálej, alebo dočasnej, s výnimkou volebnej komisie) 

komisie obecného zastupiteľstva (ďalej aj „komisia“,  „člen komisie“) je okrem odmeny 

podľa týchto Zásad5 poskytnutá aj odmena:  40,00 € / kalendárny mesiac za podmienky,  

ak sa v priebehu kalendárneho mesiaca konalo zasadnutie komisie a zároveň ak sa 

poslanec zasadnutia komisie zúčastnil.  

 

(2) Odmena podľa odseku 1 patrí poslancovi - členovi komisie bez ohľadu na počet zasadnutí 

komisie v danom kalendárnom mesiaci. Ak sa v priebehu kalendárneho mesiaca koná 

                                                            
3 Článok 2 Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
4 §25 odsek 7 zákona o obecnom zriadení 
5 Článok 2 Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
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viac ako jedno zasadnutie komisie, odmena podľa odseku 1 patrí poslancovi – členovi 

komisie, ak sa zúčastnil aspoň jedného zasadnutia komisie. 

 

(3) Poslancovi, ktorý je predsedom komisie je okrem odmeny podľa týchto Zásad6 

poskytnutá aj odmena:  50,00 € / kalendárny mesiac za podmienky, ak sa v priebehu 

kalendárneho mesiaca konalo zasadnutie komisie a zároveň ak sa predseda komisie 

zasadnutia komisie zúčastnil.  

 

(4) Odmena podľa odseku 3 patrí predsedovi komisie bez ohľadu na počet zasadnutí komisie 

v danom kalendárnom mesiaci. Ak sa v priebehu kalendárneho mesiaca koná viac ako 

jedno zasadnutie komisie, odmena podľa odseku 3 patrí predsedovi komisie, ak sa 

zúčastnil aspoň jedného zasadnutia komisie. 

 

(5) Členovi komisie, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva je poskytnutá odmena 

40,00 € / kalendárny mesiac za podmienky, ak sa v priebehu kalendárneho mesiaca 

konalo zasadnutie komisie a zároveň ak sa člen komisie zasadnutia komisie zúčastnil. 

 

(6) Odmena podľa odseku 5 patrí členovi komisie bez ohľadu na počet zasadnutí komisie 

v danom kalendárnom mesiaci. Ak sa v priebehu kalendárneho mesiaca koná viac ako 

jedno zasadnutie komisie, odmena podľa odseku 5 patrí členovi komisie, ak sa zúčastnil 

aspoň jedného zasadnutia komisie. 

 

(7) Členovi komisie, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva môže byť okrem 

odmeny podľa týchto Zásad7 poskytnutá aj mimoriadna odmena, maximálne do výšky 

100,00 € za kalendárny rok. Mimoriadnu odmenu a jej výšku navrhuje starosta obce 

a schvaľuje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov obecného zastupiteľstva obce.  

 

(8) Podkladmi pre poskytnutie odmeny členovi komisie a predsedovi komisie sú prezenčné 

listiny zo zasadnutí komisie.  

 

(9) Odmena sa členovi komisie vypláca v súhrnnej sume 1x za tri mesiace. 

 

(10) Členovi volebnej komisie patrí odmena v súlade s osobitným predpisom.8   

 

 

Článok 6 

Osobitné odmeny 

 

Poslancovi, ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu9 môže byť okrem 

odmeny podľa týchto Zásad10 pridelená aj ďalšia odmena: 50,00 € / matričný obrad. 

                                                            
6 Článok 2 Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
7 Článok 5 odsek 5 Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
8 §36 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
9 napríklad §4 odsek 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
10 Články 2, 3, 4, 5 Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
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Článok 7 

Mimoriadne odmeny 

 

(1) Poslancovi obecného zastupiteľstva obce môže byť pridelená aj mimoriadna odmena za 

mimoriadny prínos pre obec.  

 

(2) O pridelení mimoriadnej odmeny pre poslanca obecného zastupiteľstva obce  rozhoduje  

starosta obce. Celková výška mimoriadnych odmien pre všetkých poslancov obecného 

zastupiteľstva obce, o ktorej rozhoduje starosta obce je maximálne 2 700,00 € za 

kalendárny rok. Výška mimoriadnej odmeny pre jedného poslanca obecného 

zastupiteľstva obce, o ktorej z uvedenej celkovej výšky rozhoduje starosta obce je 

maximálne 300,00 € za kalendárny rok. 

 

(3) Mimoriadna odmena sa poslancom obecného zastupiteľstva vypláca 1 x ročne.   

 

 

Článok 8 

Spoločné ustanovenia pre odmeňovanie 

 

(1) Výška odmien poslancom obecného zastupiteľstva obce podľa článkov 2 - 7 týchto Zásad 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a ich úhrada je v súlade s ustanoveniami 

zákona o obecnom zriadení11, s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,        

v súlade s vnútornými predpismi obce o finančnom riadení aj v súlade s aktuálnym 

rozpočtom obce.  

 

(2) Poslanec obecného zastupiteľstva obce má právo vzdať sa odmeny poslanca. Čestné 

vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť doručené obci v písomnej 

forme a je súčasťou registratúry obce. 

 

(3) Poslancovi možno v kalendárnom roku poskytnúť súhrnnú odmenu12 za kalendárny rok 

najviac vo výške mesačného platu starostu obce bez navýšenia podľa príslušnej platovej 

skupiny.13 Do tejto výšky odmeny sa nezapočítava: 

a) odmena za vykonávanie činností podľa Článku 6 týchto Zásad odmeňovania, ak je 

odmena pre poslanca obecného zastupiteľstva obce, 

b) odmena za vykonávanie činností podľa Článku 6 týchto Zásad odmeňovania  

a odmena za výkon funkcie zástupcu starostu obce podľa Článku 3 týchto Zásad 

odmeňovania, ak je odmena pre zástupcu starostu obce. 

 

(4) Členovi komisie, ktorý nie je poslancom, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku 

najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej 

skupiny.14 

                                                            
11 najmä §25 odseky 7, 8 zákona o obecnom zriadení 
12 podľa článkov 2, 4, 5, 7 Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
13 §4 odsek 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov v nadväznosti na §25 odsek 8 zákona o obecnom zriadení 
14 §15 odsek 4 zákona o obecnom zriadení 
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(5) Poslancovi obecného zastupiteľstva obce patrí okrem odmeny aj náhrada skutočných a 

preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie poslanca 

obecného zastupiteľstva obce. Výška náhrady za preukázané výdavky (cestovné výdavky, 

výdavky za ubytovanie, stravné a potrebné vedľajšie výdavky) sa vypočíta v súlade 

s osobitným predpisom.15 

 

(6) Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva obce podľa článkov 2, 4, 5, 6, 7 týchto Zásad 

sa vyplácajú v hotovosti so splatnosťou najneskôr 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. každý 

priebežný rok.  Odmena zástupcovi starostu obce sa vypláca v hotovosti vo výplatnom 

termíne obce. 

 

 

 

ČASŤ TRETIA 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 9 

 

(1) Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce sú základnou normou pre 

pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce. Dodržiavajú ich poslanci 

obecného zastupiteľstva obce  aj ostatné dotknuté osoby. 

 

(2) Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce vypracúva starosta obce 

a schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce prijatím uznesenia nadpolovičnou väčšinou 

prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.  Obecné zastupiteľstvo obce prijatím 

uznesenia obecného zastupiteľstva obce nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

obecného zastupiteľstva schvaľuje zmeny, dodatky aj zrušenie ustanovení Zásad 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce.  

 

(3) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jasov boli schválené 

Obecným zastupiteľstvom obce Jasov dňa 28. 6. 2019 uznesením č. _____ 

 

(4) Nadobudnutím účinnosti týchto Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

obce strácajú účinnosť Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva účinné 

od 1. 7. 2015,  schválené  uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jasov dňa 29. 6. 2015 

uznesením č. 56/06OZ/2015 vrátane zmien a dodatkov.  

 

(5) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jasov  nadobúdajú 

účinnosť dňa 1. 7. 2019. 

 

                                                   

______________________________ 

Marián Dzurik 

    starosta obce 

                                                            
15 zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 


