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Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce 

Belá a členov orgánov zriadených Obecným Zastupiteľstvom 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Belá podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov 

Obecného Zastupiteľstva obce Belá a členov orgánov, zriadených Obecným Zastupiteľstvom. 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

1) Tieto zásady upravujú poskytovanie odmien: 

a) poslancom Obecného Zastupiteľstva 

b) predsedom a členom komisií zriadených Obecným Zastupiteľstvom  

 

Čl. 2 

Základná odmena poslanca Obecného Zastupiteľstva 

 

1) Poslancovi Obecného Zastupiteľstva patrí za výkon poslaneckej práce základná 

paušálna odmena polročne vo výške 100 Eur. 

2) Za každú účasť na riadnom a mimoriadnom rokovaní Obecného Zastupiteľstva patrí 

poslancovi odmena vo výške 30 Eur. 

3) Poslancovi za neúčasť na rokovaní Obecného Zastupiteľstva odmena podľa bodu čl. 2 

ods. 2) nepatrí. 

4) Poslancovi Obecného Zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie, 

zohľadňujúc jeho prínos, prácu a aktivitu, napr. na prípravách návrhov a materiálov na 

rokovanie Obecného Zastupiteľstva, na prípravách a organizovaní rôznych slávností 

kultúrneho a spoločenského významu, podujatí, celkový pozitívny vklad do kvality 

verejného života a rozvoja obce Belá a za prínos pri vedení tejto obce, za prácu 

a komunikáciu s obyvateľmi obce ohľadom ich potrieb a podnetov, za jeho prínos, 



prácu a aktivitu v rámci jeho poslaneckej pôsobnosti ako i ďalších činností ako aj za 

aktívnu a užitočnú prácu v rámci pôsobnosti činností komisií v ktorých pracujú, môže 

byť na návrh starostu vyplatená mimoriadna odmena. 

5) Mimoriadna odmena môže byť  vyplatená v maximálnej výške 1 000 Eur. 

6) Rozhodnúť o výške tejto odmeny je v kompetencii starostu obce. 

 

Čl. 3 

Odmeňovanie zástupcu starostu 
1) Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu patrí okrem poslaneckej 

odmeny a odmeny v rámci činnosti v komisiách podľa čl. 2 a 4 týchto zásad aj 

mesačný plat za výkon funkcie do výšky 66,6 % zo schváleného platu starostu. 

2) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu 

v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa končí zložením sľubu 

novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu tak patrí plat 

starostu obce určeného podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

3) Odmena je zástupcovi starostu vyplácaná mesačne. 

 

Čl. 4 

Odmena predsedu a členov komisie Obecného Zastupiteľstva 

1) Predsedovi komisie Obecného Zastupiteľstva môže patriť odmena, ktorá je vyplácaná 

na návrh starostu. Predsedovi komisie patrí odmena do 25 Eur za každé zasadnutie 

komisie, ktorého sa predseda zúčastní. 

2) Pre  poslanca, ktorý je členom komisie patrí odmena do 20 Eur za každé zasadnutie 

komisie, ktorého sa poslanec zúčastní. 

3) Členovi komisie Obecného Zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom môže patriť 

odmena, ktorá je vyplácaná na návrh starostu. Pre  člena komisie, ktorý nie je 

poslancom patrí odmena do10 Eur za každé zasadnutie komisie, ktorého sa zúčastní. 

 



Čl. 5 

Zúčtovanie odmien poslancov 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 komisií obecného zastupiteľstva a iné relevantné 

podklady. 

2) Odmeny sa spracovávajú a vyplácajú polročne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne 

zamestnancov obce prevodom na bankové účty poslancov. 

3) Zápisnice a prezenčné listiny z rokovaní Obecného Zastupiteľstva a zasadaní komisií 

Obecného Zastupiteľstva budú predkladané príslušnému zamestnancovi obce vždy 

k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Výdavky súvisiace s výplatou 

odmien v zmysle týchto zásad sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov obce. 

4) Poslanec sa môže vzdať poslaneckej odmeny vyhlásením na rokovaní Obecného 

Zastupiteľstva a Obecné Zastupiteľstvo tento jeho úkon zoberie na vedomie. 

Nevyplatené prostriedky zostávajú v rozpočte obce.  

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

1) Zásady odmeňovania poslancov Obecného Zastupiteľstva a členov orgánov 

zriadených Obecným Zastupiteľstvom boli schválené uznesením Obecného 

Zastupiteľstva obce Belá č. ...........................dňa............................. 

2) Tento dokument nahrádza a ruší dokument Zásady odmeňovania poslancov  schválený 

obecným zastupiteľstvom Belá z 25/2/2011 

3) Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné Zastupiteľstvo 

4) Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Obecným Zastupiteľstvom. 

 

V Belej, dňa ...........................      ................................. 

Ing. Matúš Krajči 

starosta obce 

 


