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Zásady odmeňovania 
poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre 

 
Obecné zastupiteľstvo vo  Veľkom Kýre v súlade s § 25 ods. 9 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto 
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre 
(ďalej len „Zásady“): 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zásady upravujú odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva,  

členov odborných komisií obecného zastupiteľstva s ohľadom na ich 
aktivity v prospech obce.  

2. Odmeny poslancov budú diferencované v závislosti od úloh, aké poslanec 
plní, koľko času venuje svojej funkcii a ako napomáha samospráve obce. 

 
II. 

Odmeňovanie poslancov 
 

1. Poslancovi obecného zastupiteľstva a zapisovateľovi rokovania OZ patrí 
odmena za každé zasadnutie obecného zastupiteľstva vo výške schválenej 
uznesením obecného zastupiteľstva na ustanovujúcom zasadnutí OZ.  
Odmena sa vypláca v polročných intervaloch. 

2. Podkladom k vyplateniu odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia 
a zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva, ktorá dokumentuje 
aktívnu účasť na rokovaní a spoluúčasť na riešení problémov obce. 

3. Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo odborné komisie, schválilo jej členov 
a aktívne pracujú na základe štatútu príslušnej komisie, navrhujú riešenia 
problémov obyvateľov obce, svojimi riešeniami participujú na rozvoji 
obce, patrí členom komisie odmena schválená uznesením obecného 
zastupiteľstva na ustanovujúcom zasadnutí OZ. Odmena sa vypláca 
v polročných intervaloch. 

4. Podkladom k úhrade odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia odbornej 
komisie, zápisnica z rokovania komisie obecného zastupiteľstva. 

5. Odmena za aktívnu účasť v odborných komisiách obecného zastupiteľstva 
patrí diferencovane predsedovi komisie a ostatným členom odbornej 
komisie a zapisovateľovi komisie podľa schváleného uznesenia obecného 
zastupiteľstva na ustanovujúcom zasadnutí OZ na príslušné obdobie. 

6. Za mimoriadnu angažovanosť poslanca s prihliadnutím na kvalitu výkonu 
funkcie pri  prípravách materiálov na rokovanie OZ, príprave VZN, 
vnútorných noriem obce, môže obecné zastupiteľstvo na návrh starostu 



obce jeden raz v roku schváliť takémuto poslancovi mimoriadnu odmenu, 
o výške ktorej rozhodne OZ.  

7. Poslancovi za neúčasť na rokovaní OZ odmena nepatrí.  
 

III. 
Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia 

 
1. Zásady boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 35/2010-OZ 

dňa 6. 8. 2010 a týmto dňom nadobúdajú aj účinnosť. 
2. Odmeňovanie poslancov od účinnosti novely zákona o obecnom zriadení 

(1. apríla 2010) do účinnosti týchto Zásad sa pokladá za odmeňovanie 
podľa tohto predpisu. 

3. Akékoľvek zmeny ustanovení a doplnky tohto predpisu podliehajú 
schváleniu Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Kýre. 

4.  Zrušujú sa čl. 2 - 4 Poriadku odmeňovania schváleného uznesením OZ  č. 
9/2007-OZ zo dňa 23. februára 2007. 
 
 
 
 
 
 
       Mgr. Ladislav Kottlík 
            starosta obce 


