
Obec  Zemianske Sady 

Obecné zastupiteľstvo obce Zemianske Sady na základe § 11 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, najmä zákona č.102/2010 
Z.z. schvaľuje tieto 

 
Zásady odmeňovania poslancov OZ 

v Zemianskych Sadoch 

 
Čl. I. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Účelom týchto Zásad odmeňovania poslancov OZ v Zemianskych Sadoch (ďalej len 
„Zásady“) je určiť pravidlá odmeňovania poslancov OZ v Zemianskych Sadoch pri 
zohľadnení úloh a časovej náročnosti tejto funkcie. 

Čl. II. 
ROZSAH PLATNOSTI 

1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie: 
a) poslancov 
b) poslancov členov obecnej rady  
c) predsedov a členov stálych komisií  
d) odborníkov (občanov), ktorí sú členmi komisií 

2. Tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce, ktoré je upravené v zákone č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov a primátorov miest v 
znení zmien a doplnkov. 
  

Čl. III. 
ODMENY POSLANCOV, ČLENOV OR,  
PREDSEDOV A ČLENOV KOMISIÍ OZ 

 
1. Za každú účasť na rokovaní OZ Zemianske Sady patrí poslancovi odmena vo výške  30 €. 
2. Za neúčasť na rokovaní  odmena v zmysle bodu 1 tohto článku nepatrí. 
3. V prípade oneskoreného príchodu alebo predčasného odchodu z rokovania OZ o viac ako 
30 minút sa odmena v zmysle bodu 1 tohto článku kráti o 50%. 
 



 
4. V prípade, ak zamestnávateľ poslanca z dôvodu jeho účasti na rokovaní OZ požiada Obec 
Zemianske Sady o náhradu za vyplatenú mzdu alebo inú odmenu za prácu, alebo poslanec, 
ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere požiada o náhradu čistého zárobku, 
odmena podľa bodu 1 tohto článku bude krátená vo výške vyplatenej náhrady. Uvedené 
ustanovenie sa použije i v prípade účasti poslanca na rokovaní obecnej rady  alebo komisie 
OZ. 

 
5. Členovi OR patrí za každú účasť na rokovaní OR odmena vo výške 20 €  Za oneskorený 
príchod, resp. predčasný odchod z rokovania OR o viac ako 30 minút sa odmena kráti o 50 %. 
V prípade neúčasti na rokovaní OR sa odmena nevyplatí. 
 
6. Predsedovi komisie i členom komisie patrí odmena vo výške  20 € za každú účasť na 
zasadnutí predmetnej komisie. 

7. Za neúčasť na zasadnutí komisie sa predsedovi i členom komisie odmena v zmysle bodu 6 
tohto článku nepriznáva. 

8. Odmena podľa bodu 6 sa vyplatí i členom komisií OZ, ktorí nie sú poslancami OZ a ich 
členstvo v komisiách bolo schválené OZ. 

9. Ak sú členmi komisií zamestnanci OcÚ, odmena sa im prizná len pri práci komisie po 
pracovnej dobe. 
  
10. V prípade neúčasti členov komisie môže predseda komisie rozdeliť plánované prostriedky 
na mimoriadne odmeny členov komisie, ktorí sa zúčastňovali výberových konaní alebo 
predkladali odborné stanoviská. 

11. Poslancom s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, za aktivitu pri príprave VZN, 
účasť v odborných komisiách, pomoc pri organizovaní kultúrno – spoločenských akcií alebo 
reprezentáciu obce, môže byť na návrh obecnej rady, po schválení starostom obce vyplatená 
mimoriadna odmena do výšky schválenej v rozpočte obce. Aktivitu poslancov počas roka 
eviduje zástupca starostu obce. 

 
Čl. IV 

 
ZÚČTOVANIE A VYPLATENIE ODMIEN 

1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov, členov OR a členov komisií OZ sú prezenčné 
listiny zo zasadnutí uvedených orgánov OZ.  
2. Zúčtovanie odmien poslancov, členov OR spracuje zástupca starostu obce, zúčtovanie 
odmien predsedu a členov komisií spracuje predseda príslušnej komisie, ktorý ich predloží 
zástupcovi starostu obce. Vyplatenie odmien schvaľuje starosta obce. 
3. Odmeny poslancov sa spracovávajú ročne. Termín zúčtovania bude  k 15.12. príslušného 
kalendárneho roka. Odmeny predsedov komisií za počet ich zasadnutí a členov komisií sú 



splatné ročne, k 15. 12. príslušného kalendárneho roka a a vyplácajú sa vo výplatnom termíne 
OcÚ a budú poukázané k uvedeným termínom na účet poslancov v peňažnom ústave, alebo 
z pokladne obce.  
4. Prezenčné listiny z rokovaní jednotlivých orgánov obce sú prikladané k príslušnému návrhu 
na vyplatenie odmien. 
5. Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú z rozpočtových 
prostriedkov obce Zemianske Sady. 

Čl. VI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zásady odmeňovania poslancov OZ boli schválené uznesením OZ v Zemianskych Sadoch 
č.  B/4/2019         dňa 20.5.2019. 
2. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje OZ. 
3. Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 01.6 .2019.  
4. Schválením týchto zásad sa ruší Poriadok odmeňovania Obce Zemianske Sady vrátane jeho 
zmien a dodatkov. 

  

 
Zemianske Sady dňa 20.5.2019 

  

Ing.Roman Súkeník, 
                                                                                                                   starosta obce 

 


