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ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA V KOŠICKEJ POLIANKE A ČLENOV 

KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 
NEPOSLANCOV 

 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Košická Polianka v zmysle  ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) v 

spojení s ustanovením § 25 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, vydáva tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

v Košickej Polianke  a členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov  ( ďalej len „zásady“) 

 

Čl. I 
Základné ustanovenia 

 
1. Zásady  určujú záväzné pravidlá pre odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva obce 

Košická Polianka a členov komisií obecného zastupiteľstva - neposlancov za niektoré činnosti 

pri výkone ich funkcie. 

 

2. Práca poslanca obecného zastupiteľstva je zásadne vykonávaná bez prerušenia pracovného 

alebo obdobného pomeru. 

 

3. Odmeny v zmysle týchto zásad sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov obce na príslušný 

rozpočtový rok.  

 

4. Tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je na výkon funkcie zástupcu 

starostu dlhodobo  uvoľnený zo zamestnania. 

 

5. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu po zániku mandátu starostu pred uplynutím 

funkčného obdobia patrí plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch  starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.  
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6. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a nie je dlhodobo uvoľnený zo 

zamestnania patrí mesačná odmena, ktorú určí starosta obce, najviac vo výške 70% 

mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.  

 

Čl. II 
Predmet úpravy 

 
1. Tieto zásady  upravujú odmeňovanie za výkon činnosti poslanca: 

a) na rokovaní obecného zastupiteľstva, 

b) na rokovaní komisie obecného zastupiteľstva, 

c) a za ďalšie verejnoprospešné činnosti v prospech obce.  

 

2. Zásady zároveň upravujú odmeňovanie neposlancov za ich prácu v stálych komisiách 

obecného zastupiteľstva. 

Čl. III 
Odmeňovanie poslancov a členov komisií OZ 

 
1. Za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške 35 € za 

zasadnutie. 

 

2. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie obecného zastupiteľstva patrí odmena za každé 

zasadnutie komisie vo výške 10,- €. 

 

3. Poslancovi, ktorý je sobášiacim, poverený vykonávaním uzavretia manželstva patrí odmena vo 

výške 10 € za obrad. 

 

4. Odmena podľa odseku 1. až 3. tohto článku zásad poslancovi nepatrí v prípade jeho neúčasti 

na príslušnom zasadnutí.  

 

5.  Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu 

tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá 

starosta obce, zástupca starostu obce alebo poslanec. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.  

 

6. Mimoriadnu odmenu možno poslancom udeliť pri príležitosti skončenia dlhoročnej 

poslaneckej činnosti. Návrh na odmenu predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny 

a o jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.  

 

Čl. IV 
Zúčtovanie odmien 

 
1. Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancov sú prezenčné listiny zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

 

2. Spracúvaním podkladov pre zúčtovanie odmien je poverená účtovníčka Obecného úradu 

v Košickej Polianke.   
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3. Za účasť poslanca sa pre účely nároku na vyplatenie odmeny považuje jeho fyzická prítomnosť 

na celom rokovaní a na hlasovaní o jednotlivých bodoch, resp. navrhovaných uzneseniach 

 

4. Odmeny sa vyplácajú v hotovosti z pokladne Obce Košická Polianka alebo bezhotovostne na 

účet poslanca. 

 

5. Všetky odmeny poslancov v zmysle týchto zásad sa vyplácajú súhrnne za obdobie 12 mesiacov 

v najbližšom nasledujúcom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce.  

 

6. Celková odmena poslanca podľa týchto zásad nesmie za obdobie jedného kalendárneho roka 

prekročiť sumu mesačného platu starostu obce Košická Polianka bez zvýšenia podľa príslušnej 

platovej skupiny.  

Čl. V 
Odmeňovanie neposlancov za prácu v stálych komisiách  

 
1. Za prácu v komisiách patrí neposlancovi odmena vo výške 10 € za každú účasť na zasadnutí 

uznášaniaschopnej komisie 

 

2. Za neúčasť na zasadnutí komisie uvedeným osobám odmena neprináleží. 

 

3. Podkladom pre zúčtovanie odmien členov komisií – neposlancov sú prezenčné listiny zo 

zasadnutia komisie. 

 

4. Spracúvaním podkladov pre zúčtovanie odmien je poverená účtovníčka obecného úradu. 

 

5. Neposlancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu 

tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá 

starosta obce, zástupca starostu obce alebo poslanec. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.  

 

6. Odmeny členom komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami sa vyplácajú 

súhrnne za obdobie 12. mesiacov v najbližšom nasledujúcom výplatnom termíne určenom pre 

zamestnancov obce.  

 

7. Celková odmena vyplatená členovi komisie, ktorý nie je poslancom podľa týchto zásad nesmie 

prekročiť v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu obce Košická 

Polianka bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.  

Čl. VI. 
Vzdanie sa odmeny 

 
1. Odmena podľa týchto zásad alebo jej časť nepatrí poslancom a neposlancom, ktorí 

písomne vyhlásia, že svoj mandát alebo funkciu budú vykonávať bez nároku na odmenu 

alebo jej časť. Poslanec je oprávnený vzdať sa odmeny. Vzdanie sa odmeny je potrebné 

uskutočniť písomne s vlastnoručným podpisom uvedením dátumu a s doručením na 

Obecný úrad Košická Polianka. Následne táto žiadosť bude predmetom rokovania OZ. 

 
Čl. VII. 



- 4 - 
 

Spoločné a prechodné ustanovenia 
 

1. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto 

zásadám, alebo prijatím nových zásad. Na prijatie týchto zásad, alebo na ich zmenu sa 

vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 

 

2. Zrušujú sa Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Košická 

Polianka a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom  zo dňa 14.02.2019 ku 

dňu 31.12.2022 

 

3. Zásady odmeňovania boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Košickej Polianke  dňa 

07.12.2022 Uznesením č. 311/2022 a nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2023. 

 

 

 

 

 

            Mgr. Marta Petrilová  

    starostka obce 

 

 

 

 

 

 

V Košickej Polianke dňa 21.11.2022 

               

Vyvesené na pripomienkovanie dňa: 21.11.2022 

 

Zvesené dňa :  05.12.2022 

 
 


