
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV 
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V MALEJ ČIERNEJ 

 
             

 
Obecné zastupiteľstvo v Malej Čiernej § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa 
uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov (ďalej len „zásady”):  

 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva v Malej Čiernej, najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu 
ich funkcie.  

 

Poslancom poskytuje obec Malá Čierna odmenu v zmysle zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o obecnom zriadení”).  

 
Článok II 

Všeobecné ustanovenia 
 

Tieto zásady upravujú odmeňovanie:  
 

a) poslancov obecného zastupiteľstva 
b) členov komisií obecného zastupiteľstva  
 

 

Ustanovenia týchto zásad sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je 
dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu a ktorému 
patrí od obce namiesto odmeny plat podľa osobitného predpisu. 

 
 

Článok III. 
ODMEŇOVANIE POSLANCOV,  A ČLENOV KOMISIÍ 

 
Odmeny poslancov 

 

 Poslancom obecného zastupiteľstva patrí základná poslanecká odmena vo 
výške 17 EUR za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 

 Poslancom obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich 
funkcie, (s ohľadom na aktivitu ich práce napr. pri príprave materiálov na rokovanie 
obecného zastupiteľstva, príprave všeobecne záväzných nariadení, v prípade 
splnenia mimoriadnej úlohy) môže byť vyplatená mimoriadna odmena. Návrh na túto 
odmenu predkladá starosta obce alebo niektorý z poslancov. O poskytnutí tejto 
odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia. 

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

 

 



 

 
OMEŇOVANIE ČLENOV KOMISII 

 
Členovia komisií, ktorí sú poslancami obecného zastupiteľstva sú bez nároku na 

odmenu. 
 

Článok IV. 
VÝPLATA ODMENY 

 
Odmena bude vyplatená po zdanení a odpočítaní odvodov do poistných fondov 

podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.  
 

Odmena bude vyplatená:  

 súhrnne raz za obdobie dvanástich mesiacov  
Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, prípadne v hotovosti 

v pokladni obecného úradu. 
 

Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov a členov komisií vyplatených podľa 
týchto zásad sú prezenčné listiny zo zasadnutí orgánov obecného zastupiteľstva. 

 
      Článok V. 
     SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 
1.Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou 

dodatku k týmto zásadám, alebo prijatím nových. 
 

Článok VI 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Malá Čierna 

schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Malej Čiernej č. .2/2015 zo 
dňa.21.3.2015 

Zásady odmeňovania poslancov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť 
formou dodatku, alebo prijatím nových zásad. Na prijatie Zásad odmeňovania 
poslancov, a na prijatie zmien sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov. Na prijatie uznesenia podľa článku III. týchto zásad sa vyžaduje súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 

 

Zásady nadobúdajú právoplatnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom  
a účinnosť od 1.4.2015 

Schválením týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov v obci  Malá 
Čierna schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Malej Čiernej č.1/2011 zo 
dňa 11.01.2011 

 
Vyvesené:23.3.2015     Zvesené : 
 
 
V Malej Čiernej, dňa    23.3.2015   Jaroslav Koleda 
        starosta obce 
 



 
 
 
 
 
 


