
                               OBEC LENARTOV 

                          Lenartov 37, 086 06  Malcov 
                                                                                                             V Lenartove, 7.12.2018 

 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE LENARTOV 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lenartov podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Zásady 
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lenartov. 

 
Čl. 1  

Predmet úpravy 
 
Tieto zásady upravujú poskytovanie odmien:  

a) poslancom obecného zastupiteľstva,  
b) poslancovi, ktorý je písomne poverený zástupcom starostky  
c) členom obecnej rady,  
d) predsedom a členom komisií zriadených obecným zastupiteľstvom podľa štatútu obce.  
 

Čl. 2 
Odmena poslanca obecného zastupiteľstva 

 
1) Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce  poslanecká odmena. 
      Za každú účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške                     
      25%  priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.  
2)   Poslancovi za neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva odmena nepatrí.  
 
3)   Poslancovi za každú účasť, prácu a aktivitu na obecných akciách - na prípravách  
      a organizovaní slávnosti k výročiu vzniku obce, oslobodenia obce, výročia SNP,  
      slávnostné dni obce, športové a iné kultúrne podujatia organizované obcou patrí odmena  
      50 €. V prípade, že sa poslanec obecného zastupiteľstva nezúčastní prípravných    
      a organizačných aktivít, prípadne sa zúčastní iba obmedzený čas, patrí mu alikvotná časť  
      odmeny. 
4)   Poslancovi obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie,  
      zohľadňujúc jeho prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie obecného  
      zastupiteľstva, na prípravách a organizovaní slávnosti k výročiu vzniku obce, oslobodenia  
      obce, výročia SNP, slávnostné dni obce, športové a iné kultúrne podujatia, organizované  
      obcou môže byť jeden raz v roku na návrh starostky a po schválení v obecnom  
      zastupiteľstve, vyplatená mimoriadna odmena.   
 
5) Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje.  



6)   Súčet odmien vyplatených poslancom obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku môže   
      vo výške najviac jedného mesačného platu starostky, pričom sa berie základný               
      mesačný plat starostky bez jeho prípadného zvýšenia obecným zastupiteľstvom. 
 

 
Čl. 3  

Odmena poslancovi, ktorý je na výkon funkcie  zástupcu starostky  písomne poverený 
 

1) Odmena za výkon funkcie zástupcu starostky sa stanoví  v závislosti od rozsahu 
zastupovania, ktoré určí starostka v písomnom poverení a závislosti na úlohách, ktoré 
zástupca skutočne vykonával. 

2) Do úvahy sa berie aj skutočný výkon zastupovania v posudzovanom období a podľa 
jeho časovej náročnosti. 

3) V súlade so zákonnými ustanoveniami  - o konkrétnej výške odmeny za výkon funkcie 
zástupcu starostky za určité obdobie rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh 
starostky obce  podľa druhu a časovej náročnosti skutočne splnených úloh a podľa 
vyhodnotenia dosiahnutých výsledkov. 

4) Podkladom pre vyplatenie odmeny zástupcovi starostky  je informácia starostky obce 
o čerpanej dovolenke, PN, služobnej ceste ap. 

5) Písomné poverenie zástupcu starostky je prílohou Zásad. 
 
 
 

Čl. 4 
Odmena člena obecnej rady  

 
1) Členovi obecnej rady patrí k poslaneckej odmene  aj odmena za každú účasť na zasadnutí 

obecnej rady, a to vo výške 100 €.  
 
2)  Členovi obecnej rady za neúčasť na zasadaní obecnej rady odmena nepatrí.  

 
Čl. 5 

Odmena predsedovi  a členom komisie  
obecného zastupiteľstva 

 
1)  Predsedovi komisie obecného zastupiteľstva patrí k poslaneckej odmene  aj odmena vo 

výške 50 € za každú účasť na zasadaní komisie.  
 
2)  Členovi komisie obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 30 € za každú účasť na 

zasadaní komisie.  
 
 
4)  Poslancovi za neúčasť na zasadaní komisie odmena nepatrí.  
 
 

Čl. 6 
                                                            Mimoriadne odmeny 
 

1) Odmena za osobný podiel na splnení významných úloh obecnej samosprávy sa udelí 
v prípade, ak sa poslanec osobne pričinil o to, že obecná samospráva dosiahla 



významný úspech alebo bol aktívne zapojený do činnosti, ktorá znamenala významný 
prínos pre obec alebo jej obyvateľov. Predpokladom udelenia tejto odmeny je 
priaznivá hospodárska situácia obce. Odmena sa udeľuje pri vyhodnotení činnosti za 
kalendárny rok alebo pri vyhodnotení výsledkov dlhodobejšieho projektu. 

2)  Návrhy na udelenie takýchto odmien predkladá finančná komisia obecného 
zastupiteľstva alebo starostka obce a schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

 
 

Čl. 7 
Zúčtovanie odmien poslanca obecného zastupiteľstva 

 
1)  Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov, 

zriadených obecným zastupiteľstvom, sú prezenčné listiny z rokovaní obecného 
zastupiteľstva a zasadaní obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva a prezenčné 
listiny poslancov zúčastňujúcich sa  obecných akcií. Všetky prezenčné listiny musia byť 
s podpisom poslanca. Ak sa poslanec zúčastní len časti zasadnutia, patrí mu odmena, ktorá 
je priamo úmerne znížená v závislosti od počtu hlasovaní, na ktorých sa poslanec 
zúčastnil, v pomere k celkovému počtu hlasovaní. Podkladom pre výplatu odmeny je  
písomný  záznam uznesenia alebo zápisnice o účasti poslancov na vykonaných 
hlasovaniach. 

 
2)  Odmeny  sa spracovávajú štvťročne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne zamestnancov 

obce bezhotovostným prevodom na účet. 
 
3)  Zápisnice a prezenčné listiny z rokovaní obecného zastupiteľstva a zasadaní obecnej rady 

a komisií obecného zastupiteľstva budú predkladané príslušnému zamestnancovi obce 
vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. V prípade nedodržania 
uvedeného termínu bude odmena vyplatená v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.  

 
4)  Výdavky, súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto zásad sa uhrádzajú z rozpočtových 

prostriedkov obce. 
  
5)  V prípade, ak zamestnávateľ poslanca obecného zastupiteľstva, člena obecnej rady a člena 

komisie obecného zastupiteľstva z dôvodu jeho účasti na rokovaní obecného 
zastupiteľstva, zasadaní obecnej rady a komisie obecného zastupiteľstva požiada obec            
o náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, resp. ak poslanec 
obecného zastupiteľstva, člen obecnej rady a člen komisie obecného zastupiteľstva, ktorý 
nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere požiada obec o náhradu ušlého zárobku, 
odmena v zmysle príslušných ustanovení tohto článku zásad bude krátená vo výške 
vyplatenej náhrady.  

 
6)  Odmena nepatrí poslancovi obecného zastupiteľstva, členovi obecnej rady, predsedovi 

komisie a členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý písomne vyhlási, že svoj mandát 
poslanca obecného zastupiteľstva, člena obecnej rady, predsedu komisie obecného 
zastupiteľstva a člena komisie obecného zastupiteľstva bude vykonávať bez odmeny. Toto 
písomné vyhlásenie je účinné najskôr  jeho doručením do podateľne obecného úradu, ak 
sa v ňom neuvádza iný termín nadobudnutia jeho účinnosti. 

 
7)  Poslanec obecného zastupiteľstva, člen obecnej rady, predseda komisie obecného  
     zastupiteľstva a člen komisie obecného zastupiteľstva môže svoje vyhlásenie zobrať späť,    



     na základe ktorého mu patrí odmena podľa zásad odmeňovania poslancov obecného  
     zastupiteľstva obce Lenartov. 
 

Čl. 8 
Záverečné ustanovenia  

 
1) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Lenartov boli schválené 

uznesením Obecného zastupiteľstva obce Lenartov č. 12/2018    zo dňa 21.12.2018 
 
2) Rušia  sa Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lenartove zo dňa 

27.09.2015. 
 
3) Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Lenartove. 
 
4) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lenartove nadobúdajú 

účinnosť 21.12.2018. 
 
 
                                                                                                            Ing. Jana Bľandová, MBA 
                                                                                                                     starostka obce 


