
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva v Zemplínskom Jastrabí 

 



 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí, na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto 

 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV                                       

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA                                                               

OBCE ZEMPLÍNSKE JASTRABIE . 

 

§ 1 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Zemplínske Jastrabie  

upravujú odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva v súlade so zákonom SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia 

pracovného alebo obdobného pomeru. 

 

§ 2 

 

ODMEŇOVANIE POSLANCOV 

1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena: 

a.) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva ...............30,00 € 

b.) za aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečení podujatí   

organizovaných obcou .....................................................50,00 € 

 

2. Odmena je poslancom poskytnutá predovšetkým vzhľadom na úlohy a časovú 

náročnosť výkonu funkcie. 

 

3. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo plne 

uvoľnený zo zamestnania patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu odmena 

v rovnakej výške ako poslancovi Obecného zastupiteľstva .  

 



4. Poslancovi možno poskytnúť mimoriadnu odmenu v prípade zvýšenej náročnosti 

výkonu tejto funkcie alebo splnenia mimoriadnej úlohy. Podkladom pre priznanie 

a vyplatenie odmeny je písomný návrh starostu s konkrétnym odôvodnením. O výške 

tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia. 

5. Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

a jeho orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo 

zasadnutia konkrétneho orgánu. 

6. Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z týchto prezenčných listín, ako aj 

iných podkladov dokumentujúcich konkrétnu činnosť poslanca v súvislosti s plnením 

jeho funkcie. 

7. Odmeny poslancom sú vyplávané prostredníctvom obecného úradu obce Zemplínske 

Jastrabie a to  1 x ročne.  

 

 

§ 3 
 

VÝPLATA ODMENY  

 

1. Odmena sa vypláca 1- krát ročne v mesiaci december a to vo výplatnom období za 

mesiac november. 

2. Podkladom pre vyplatenie odmien za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva je 

prezenčná listina. Podklad pred vyplatenie odmien komisií dáva predseda komisie. 

3. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, člena komisie, výnimočne aj 

v hotovosti v pokladni obecného úradu.  

4. Poslanci OZ sa od 1.1.2011 považujú za zamestnancov s nepravidelným príjmom. 

Preto sú prihlásení do Sociálnej poisťovne od 1.1.2011 (zákon 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). Z odmeny poslanca OZ sa potom 

platí: 

a) 4% starobné poistenie, 

b) 3% invalidné poistenie, 

5. V mesiaci, kedy bude vyplatená odmena poslancom, musia byť prihlásení aj do 

zdravotnej poisťovne a potom v tom mesiaci budú platiť aj zdravotné poistenie vo 

výške 4% ( zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení 

zákona 95/2002 Z.z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov). 

6. Z odmeny vyplatenej poslancovi a členovi komisie sa zrazí 19% daň zo závislej 

činnosti a to v mesiaci, keď mu bude vyplatené odmena. 

 

 

 

 

 



§ 4 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Zemplínske Jastrabie  

boli schválené Uznesením č.4-12-2013, obecného zastupiteľstva obce Zemplínske 

Jastrabie, dňa 11.12.2013. 

2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť  01.01.2014. 

3. Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je možné 

vykonať iba na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Zemplínske Jastrabie. 

 

V Zemplínskom Jastrabí, dňa: 11.12.2013 

 

 

 

 

        ............................................. 

Miroslav Maďar                     

starosta obce 


