
Zásady odmeňovania poslancov 

Obecného zastupiteľstva v Prenčove 

 
Obecné zastupiteľstvo v Prenčove podľa § 11 ods. 4 písm k) v spojení s § 25 ods. 9 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákona o obecnom zriadení) sa 

uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Prenčove: 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Prenčove 

(ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie. 

 

Článok 2 

Odmeňovanie poslancov 

 

1. Poslancovi sa poskytujú nasledovné odmeny: 

a) vo výške 30,- EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva 30,-€/zasadnutie 

b) účasť poslanca počas celého zasadnutia komisie obecného zastupiteľstva: 

 Predseda ..................................................................... ............ 15,- € / zasadnutie 

 Členovia (poslanci / neposlanci) ........................... ..................10,- € / zasadnutie 

c) aktívna účasť poslanca na príprave a realizácii podujatia obce................ 20,- € / podujatie 

d) za výkon funkcie sobašiaceho podľa osobitného zákona ...............   10,- € za každú      

začatú hodinu účinkovania  

e)  za aktívnu účasť na občianskom obrade (pohreb, prijatie, a pod.) .........10,- € za každú 

začatú hodinu účinkovania 

 

 

2. V prípade, že sa účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1 je kratšie menej ako polovica 

času trvania tohto rokovanie, kráti sa uvedená odmena na polovicu. 

 

3. Poslancovi možno poskytnutú aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto 

funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce 

alebo niektorí z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo 

prijatím uznesenia. 

 

Článok 3 

Odmeňovanie zástupcu starostu 

 

Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat 

od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % 

mesačného platu starostu;18ab) jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za 

podmienok podľa osobitného predpisu.10aa) Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a 

použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a 

obec sa považuje za zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 

13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej 

náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez 

zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.13) Tým nie je dotknutá odmena podľa článku 2. Na 

sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety a tretej vety sa vzťahujú osobitné 

predpisy.18b) Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej vety obec zverejní na 

webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.“. 

  

 



                                                                      Článok 4 

Spoločné ustanovenia 

Odmeny pre poslancov za mesiace 1-12 vo výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce za 

mesiac november 

Odmeny sa vyplácajú v hotovosti v pokladni obecného úradu. 

 

2. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám 

alebo prijatým nových zásad. Na pri jatie týchto zásad alebo na ich zmenu sa vyžaduje súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia podľa 2 ods. 3 a článku 3 ods. 2 

týchto zásad sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

(1) Prijatím týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

obce Prenčov schválené dňa 27.7.2010 uznesením č. 40/2010 bod č. 5 

(2) Tieto zásady boli schválené Obecným zastupiteľstvom obce Prenčov  dňa 29.3.2019 

uznesením č. 31 

(3) Uvedené zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Obecným 

zastupiteľstvom obce Prenčov. 
 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Alena Ciglanová 

                                                                                                    starostka obce 

 


