
 

Zásady odmeňovania poslancov 

Obec Úhorná 
 

Obecné zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) sa 

uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Úhornej:  

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

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

 

Článok 2 

Odmeny poslancov  

1. Poslancovi sa poskytujú nasledovné odmeny:  

a) vo výške 10,- € za každý kalendárny mesiac, 

b) vo výške 5,-€ za každú účasť poslanca na inom pracovnom rokovaní poslancov obecného 

zastupiteľstva (napr. diskusné fóra a pod.), ktoré je zvolané starostom obce, resp. jeho zástupcom 

c) vo výške 5,- € za každú účasť poslanca na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva. 

2. V prípade, že účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1 je kratšia ako polovica času 

trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu.   

3. Poslancovi možno poskytnúť 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.  

4. Poslanec sa môže odmeny vzdať písomne, alebo na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Ak sa 

odmeny vzdá na zasadnutí zastupiteľstva, túto skutočnosť vezme zastupiteľstvo na vedomie 

uznesením. 

 

Článok 3 

Spoločné ustanovenia 

1. Všetky odmeny sa vyplácajú vždy v najbližšom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov 

obce. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, výnimočne aj v hotovosti z pokladne 

obecného úradu.   

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

zásadám alebo prijatím nových zásad.  

3. Prijatím nových zásad odmeňovania sa automaticky rušia predchádzajúce zásady. 

      

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

Uvedené zásady boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č. 

17/2015/6  s účinnosťou odo dňa schválenia.   

 

V Úhornej dňa 16.12.2015 

 

      Roman König  

 starosta obce   


