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ZÁSADY 

ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE KOŠICKÁ POLIANKA A ČLENOV ORGÁNOV ZRIADENÝCH 

OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM 

 

 

          Čl. 1  

Úvodné ustanovenia 

     Obecné zastupiteľstvo v Košickej Polianke na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  schvaľuje: ZÁSADY 

ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KOŠICKÁ 

POLIANKA A ČLENOV  ORGÁNOV ZRIADENÝCH OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM  

 

        Čl. 2 

                                                          Predmet úpravy 

Tieto zásady upravujú poskytovanie odmien:  

a) poslancom obecného zastupiteľstva,  

b) predsedom a členom komisií zriadených obecným zastupiteľstvom  

c) zástupcu starostky 

d) predsedu a členov redakčnej rady periodika ŽIVOT Košickej Polianky 

                                                                   Čl. 3  

                                     Odmena poslanca obecného zastupiteľstva 

1. Za každú účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo 

výške 10,- €.  

2. Poslancovi za neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva odmena nepatrí.  

3. Poslancovi obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie, 

zohľadňujúc jeho prácu a  aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie 

zastupiteľstva, na prípravách a organizovaní slávností, kultúrnych, športových a iných 

podujatí organizovaných obcou, môže byť raz v roku na návrh starostky a po 

schválení v obecnom zastupiteľstve vyplatená jednorázová odmena do výšky 200 €. 

4. Členovi komisie alebo iného orgánu zriadeného obecným zastupiteľstvom môže byť 

na návrh starostky a po schválení obecným zastupiteľstvom obdobne z dôvodov 

uvedených v predchádzajúcom bode 3. a za aktívnu činnosť v komisii, resp. inom 

orgáne vyplatená jednorázová odmena do výšky 100 €.  

5. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje. 
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                                           Čl. 4  

  Odmena predsedu a členov komisií obecného zastupiteľstva 

1. Predsedovi komisie obecného zastupiteľstva patrí k poslaneckej odmene podľa ods. 2 

týchto zásad odmena vo výške 10,- € za každú účasť na zasadaní komisie.  

2. Členovi komisie obecného zastupiteľstva a členovi redakčnej rady periodika ŽIVOT 

Košickej Polianky patrí odmena vo výške 5,- € za každú účasť na zasadnutí komisie, 

resp. redakčnej rady.  

3. Predsedovi redakčnej rady periodika Život Košickej Polianky patrí odmena 30 € za 

každé vydané číslo (za prácu na zabezpečovaní a spracovávaní príspevkov, tvorbu 

príspevkov, za zabezpečovanie a výber fotografií a  skenov určených na publikovanie, 

za obsahovú korektúru textov pri ich prepisovaní do formátu WORD a EXCEL,  

za grafickú a technickú korektúru  každého čísla po vyhotovení náhľadu grafičkou,  

za zapracovanie korektúrnych pripomienok členov redakčnej rady, autorov článkov a 

starostky obce do finálnej korektúry vykonávanej s grafičkou, za zabezpečenie tlače 

periodika a za prevzatie hotových výtlačkov z tlačiarne a dovoz do obce).  

4. Za neúčasť na zasadnutí komisie alebo redakčnej rady členovi odmena nepatrí.  

Čl. 5 

Odmeňovanie zástupcu starostky obce 

1. Ak zanikne mandát starostky obce pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy 

starostu obce v plnom rozsahu zástupca starostky obce. Zastupovanie sa skončí 

zložením sľubu novozvoleného starostu obce. Za zastupovanie starostky obce patrí 

zastupujúcemu zástupcovi starostky obce plat určený podľa zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov.  

2. Zástupcovi starostky obce patrí mesačná odmena vo výške 30,- €. 

                                                             Čl. 6   

Zúčtovanie odmien poslanca obecného zastupiteľstva a členov orgánov 

zriadených obecným zastupiteľstvom 

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.  

2. Zúčtovanie odmien na základe týchto zásad bude vykonávané dvakrát ročne: k 30.06. 

a 31.12. kalendárneho roka.  

                 Čl. 7   

Záverečné ustanovenia 

1. ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE KOŠICKÁ POLIANKA A ČLENOV ORGÁNOV ZRIADENÝCH 

OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM boli schválené uznesením obecného 

zastupiteľstva  obce Košická Polianka č..... /2015 zo dňa  ........... 2015. 
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2. Rušia sa Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a volených orgánov obce 

Košická Polianka schválené dňa 24.03.2011 uznesením č. 9/2011 a ruší sa novela 

Zásad odmeňovania poslancov, členov komisií a volených orgánov obce v Košickej 

Polianke zo dňa  31.03.2014 uznesením č. B4/2014.  

3. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo.  

4. Zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 02.01.2015.  

 

V Košickej Polianke dňa  .........2015. 

 

 

                                                                                                 Mgr. Marta Petrilová  

                     starostka obce  

            

 

 

 

Dátum zverejnenia v Úradnej tabuli obce:  18. 09. 2015 

Dátum zvesenia z Úradnej tabule obce:  ........................ 

 

 

 

 

 

 

 


