
Obecné zastupiteľstvo v Jasenovom v súlade s §11 ods.4 písm. k)  zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje 

 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA 

POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V  JASENOVOM 

 

ČASŤ PRVÁ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jasenovom (ďalej len „zásady") 

upravujú výšku a pravidlá poskytovania odmien poslancom Obecného zastupiteľstva v Jasenovom 

v nadväznosti na § 25 ods. 5 a 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

ČASŤ DRUHÁ 

ODMEŇOVANIE POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V JASENOVOM 
 

1. Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Jasenovom patrí odmena za výkon funkcie poslanca  

a) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 30 € za jedno zasadnutie  

b) za účasť na zasadnutí obecnej rady 10 € za jedno zasadnutie 

 

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

zo  zamestnania, patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu a nákladov spojených s funkciou       

odmena vo výške 50 € za mesiac. 
 

3. 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. 

4. 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.   

5. Odmena nepatrí poslancovi, ktorý  vyhlásil,  že svoj  mandát  bude  vykonávať  bez  odmeny. 

Odmena nepatrí poslancovi, ktorý sa nezúčastnil rokovania obecného zastupiteľstva alebo 

obecnej rady. 

6. V prípade zániku mandátu starostu obce pred uplynutím funkčného obdobia, patrí zástupcovi 

starostu, ktorý plní všetky jeho úlohy, plat podľa osobitého zákona1. 

 

ČASŤ TRETIA 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Odmena vyplácaná poslancom obecného zastupiteľstva a členom obecnej rady za prácu 

v jednotlivých orgánoch sa sčítava. 

2. Celkový súčet odmien vyplatených v kalendárnom roku, nesmie presiahnuť zákonom 

stanovenú maximálnu hranicu podľa § 15 ods. 4 a § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o 

                                                 
1  zákon č. 253/1994 Z.z.z v znení neskorších predpisov 



obecnom zriadení. V prípade dosiahnutia tejto hranice už v príslušnom kalendárnom roku 

nevzniká nárok na vyplatenie akejkoľvek ďalšej odmeny. 

3. Odmeny sa vyplácajú 1 x ročne vo výplatnom termíne za mesiac november a podľa účasti na 

jednotlivých zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady. 

ČASŤ  ŠTVRTÁ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jasenovom schválilo Obecné 

zastupiteľstvo v Jasenovom svojim uznesením č.56/2019  dňa  11.12.2019. 

2. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jasenovom nadobúdajú účinnosť 

dňom schválenia v OZ. 

3. Zmeny a doplnenia Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je možné vykonať 

iba na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Jasenovom.   

4. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva   

v Jasenovom sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jasenovom 

schválené dňa 10.12.2018 uznesením č. 10/2018 a tiež Zásady odmeňovania poslancov 

Obecného zastupiteľstva v Jasenovom schválené dňa 10.12.2014 uznesením č. 10/2014. 

 

V Jasenovom, dňa   11.12.2019 

 

Mgr. Martin Mikolka 

starosta obce 

 

 

 


