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Zásady odmeňovania 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k), § 15 ods. 4 

a § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva tieto 

 

Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici 
 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov a členov komisií – neposlancov Obecného 

zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici. 

 

 

Článok 2 

Odmena za výkon funkcie poslanca 

 

 1. Poslancovi sa poskytujú nasledovné odmeny: 

     a  ) vo výške 40,00 € za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva   

    b) vo výške 20,00 € 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 20,00 € za každú účasť poslanca na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva  

          d) predsedom komisie 40,00 € 

  

 2. 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.  

3. Poslancovi patrí za výkon osobitných úloh odmena vo výške  6,00 € za 1 hodinu. 

(Činnosť v prospech obce iná, ako je účasť na zasadnutiach orgánov obce a obecného zastupiteľstva, 

ktorá ale súvisí s výkonom funkcie poslanca). 

4. 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   100,- €  za mesiac, vyplácaný mesačne. 

 5. Poslanci Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici, ako aj členovia komisie pri obecnom 

zastupiteľstve v Zemplínskej Teplici sa môžu vzdať odmien mu priznaných v zmysle zásad 

odmeňovania. Musia tak urobiť písomným vyhlásením, že svoj mandát poslanca, resp. členstvo  

      v komisii budú vykonávať bez odmeny. Písomné vyhlásenie sú povinní doručiť do podateľne 

Obecného úradu v Zemplínskej Teplici a je kedykoľvek písomne odvolateľné.“  
 

Článok 3 

Odmena za výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva – neposlanca   

 

(1) Za výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je zároveň poslancom, mu 

patrí odmena vo výške 10,00 €. 

(2) Pre neúčasť na zasadnutí komisie  sa odmena podľa ods. 1 alebo dva znižuje spôsobom podľa 

článku 1 ods. 2 ako v prípade poslancov. 

 

 



Článok 5 

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Odmeny sa vyplácajú prostredníctvom obecného úradu štvrťročne pozadu na účet uvedený 

poslancom alebo členom komisie, a to do 30. dňa v kalendárnom mesiaci. 

(2) Podkladom pre výplatu odmien sú najmä prezenčné listiny z príslušných zasadnutí. 

(3) 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 obecnom 

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

na vyplatenie akejkoľvek ďalšej odmeny. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

 

(1) Zrušujú sa Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici  

      zo dňa 14. 12. 2010 

(2) Tieto Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici boli schválené  

      uznesením Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici č. 50/III/2019 zo dňa 26. 3. 2019 

      a nadobúdajú účinnosť dňa 1. 4. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Jozefína Uhaľová 

       starostka obce 


