
     Obecné  zastupiteľstvo  v  Ostrovanoch  na  základe  §  11 ods. 4 písm. k)  a § 15 zákona  SNR  č. 

369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení v znení neskorších  zmien a  doplnkov  v y d á v a tieto 

Z Á S A D Y 

 odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov komisií 

pri obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch 

 

§ 1 

   ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

1. Zásady odmeňovania  poslancov Obecného zastupiteľstva v Ostrovanoch a členov komisií pri 

Obecnom zastupiteľstve v Ostrovanoch ( ďalej len „zásady odmeňovania“ ) upravujú odmeňovanie:   

a) poslancov obecného zastupiteľstva, 

b) poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí vykonávajú funkciu predsedu, tajomníka, resp. člena 

v komisiách zriadených pri obecnom zastupiteľstve, 

c) členov komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve. 

 

§ 2 

Odmena poslanca obecného zastupiteľstva 

 

1. Zástupcovi  starostu  obce, poslancovi obecného zastupiteľstva,  patrí  za  výkon  funkcie popri 

svojom zamestnaní mesačná odmena vo výške 15 € za zastupovanie starostu počas jeho neprítomnosti 

alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.  

2. Zástupcovi starostu obce môže byť  1 x  ročne vyplatená odmena do výšky 50 % zo základnej  

vyplatenej odmeny podľa ods. 1 s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie. O výške   tejto 

odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce. 

3. Poslancom obecného zastupiteľstva  za  výkon poslaneckého  mandátu patrí mesačná odmena vo 

výške  7 €.   

4. Poslancovi za neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa kráti odmena za štvrťrok vo výške  

7 € za každú neúčasť na zasadnutí. 

5. Poslancovi obecného zastupiteľstva môže byť  1 x  ročne vyplatená odmena  do výšky 50 % zo 

základnej vyplatenej odmeny podľa ods. 3 s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu  výkonu funkcie. 

O výške tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce. 

6. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa navzájom nevylučuje. Zástupcovi starostu obce 

nepatrí odmena podľa bodu 3 a 5 týchto zásad. 

 

§ 3 

Odmena predsedu , tajomníka a člena komisií zriadených  pri obecnom zastupiteľstve  

 

1. Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý  vykonáva funkciu predsedu komisie OZ patrí  mesačná 

odmena za výkon funkcie vo výške 7 €, ak bola v mesiaci vykázaná činnosť komisie.  

2. Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý  vykonáva funkciu predsedu komisie OZ môže byť  1 x  

ročne vyplatená odmena  do výšky 50 % zo základnej vyplatenej odmeny podľa ods. 1 s prihliadnutím 



na kvalitu a aktivitu  výkonu funkcie. O výške tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh 

starostu obce. 

3. Poslancovi obecného zastupiteľstva členovi komisie a ostatným členom komisie OZ patrí  odmena 

za činnosť vo výške  5 € za každé pripravené a uskutočnené podujatie.  

4. Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu sekretára komisie a ostatným členom 

komisie OZ môže byť  1 x  ročne vyplatená odmena  do výšky 50 % zo základnej vyplatenej odmeny 

podľa ods. 3 s prihliadnutím na kvalitu a aktivitu  výkonu funkcie. O výške tejto odmeny rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce. 

5. Nečinnosť komisií má za následok nevyplatenie odmien podľa bodov 1 až 4 § 3 týchto zásad. 

 

§ 4 

Podklady zúčtovania odmien poslancov a členov komisií  

 

1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov a členov komisií uvedených v týchto zásadách 

odmeňovania sú prezenčné listiny zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, zasadnutí  komisií a 

prezenčné listiny z podujatí usporadúvaných členmi komisií pri obecnom zastupiteľstve.    

2. Odmeny uvedené v týchto zásadách odmeňovania sa spracovávajú raz štvrťročne a vyplácajú sa vo 

výplatnom termíne Obecného úradu v Ostrovanoch (do 12 dňa v mesiaci nasledujúcom po 

štvrťročnom spracovaní). 

3. Zápisnice z rokovaní komisií a prezenčné listiny z organizovaných akcií komisií pri OZ budú 

odovzdané a spracované na Obecnom úrade v Ostrovanoch vždy k poslednému dňu príslušného 

kalendárneho mesiaca.     

4. Výdavky odmien sa uhrádzajú z rozpočtu obce Ostrovany. 

 

 § 5 

Spoločné a záverečné  ustanovenia 

 

1. Zmeny a  doplnky tohto Poriadku odmeňovania  schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch. Na 

tomto   Poriadku odmeňovania  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch dňa 11.11.2010 

uznesením č. 116/2010. 

2. Poriadok odmeňovania nadobúda účinnosť 1.1.2011. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Poriadku odmeňovania sa zrušujú všetky uznesenia, ktoré  

odporujú tomuto Poriadku odmeňovania. 

 

 

V Ostrovanoch dňa 11.11.2010   

 

 

 

                                                                                                       Starosta obce : 

                                                                                                       Ing. Cyril   R E V Á K v.r. 

 


