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Obecné zastupiteľstvo v Šamudovciach na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto 

 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV  

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

OBCE ŠAMUDOVCE  

 

§ 1  

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Šamudovce upravujú 

odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva v súlade so zákonom SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 11 ods. 4 pís. k/ a § 25 ods.9. 

2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia 

pracovného alebo obdobného pomeru. 

 

§ 2 

ODMEŇOVANIE POSLANCOV 

1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena: 

a.) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva                  30,00 € 

      b.)    za  aktívnu účasť a organizovanie obecných akcií             30,00 € 

2. Odmena je poslancom poskytovaná predovšetkým vzhľadom na úlohy a časovú 

náročnosť výkonu funkcie. 

3.  Poslancovi za výkon osobitných úloh, inú pomoc pri organizácií podujatí obce a 

činnosť v prospech obce,  patrí  jednorazová koncoročná odmena, ktorú schváli 

Obecné zastupiteľstvo. Koncoročná odmena bude vyplatená  v decembri b. r.  s 

odmenou za  druhý polrok. 

4. Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva  

a akciách obce, podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo 

zasadnutia konkrétneho orgánu.  

5. Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z týchto prezenčných listín. 

6. Odmeny poslancom sú vyplácané prostredníctvom obecného úradu obce dva krát do 

roka , k 30.6. a k 30.12. príslušného roka vo výplatnom termíne určenom v príslušnom 

vnútornom predpise na výplatu zamestnancov Obce Šamudovce. 

 

 

 

 



§ 3 

ZÁSTUPCA STAROSTU  OBCE 

1. Poslanec, ktorý je poverený starostom obce vykonávať funkciu zástupcu starostu, 

ktorý nie je dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania patrí za vykonávanie úloh 

zástupcu starostu odmena ako poslancovi obecného zastupiteľstva podľa  § 2 bod č.1. 

p. a),b). 

2. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu obce podľa ods. 5, § 13b zákona č. 

369/1990 Zb., patrí plat podľa osobitného zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

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

predpisov. 

3. V súvislosti so zmenou zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov vykonanej zákonom č. 5/2019 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.   o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, podľa  § 25 ods.7 zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po zohľadnení  vecnej 

a časovej náročnosti výkonu funkcie zástupcu starostu a podľa rozsahu úloh určených 

v písomnom poverení na výkon tejto funkcie patrí zástupcovi starostu mesačná 

odmena  vo výške, ktorú určuje starosta obce. Odmena je splatná  vo výplatných 

termínoch. 

§ 4 

VZDANIE SA ODMENY ZA VÝKON FUNKCIE POSLANCA OZ 

1. Poslanec má právo vzdať sa odmeny za výkon funkcie poslanca OZ.  

2. Vyhlásenie o vzdaní sa odmeny musí byť prevedené písomnou formou a  je účinné 

najskôr doručením do podateľne obecného úradu, ak sa v ňom neuvádza iný termín 

nadobudnutia jeho účinnosti. Vo vyhlásení musí byť uvedené aj obdobie na ktoré sa 

poslanec vzdáva odmeny. 

§ 5 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Šamudovce boli 

schválené uznesením č. 69/2022 obecného zastupiteľstva obce Šamudovce dňa 

14.12.2022 

2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 14. 12. 2022. 

3. Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je možné 

vykonať iba na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Šamudovce. 

4. Dňom účinnosti týchto Zásad odmeňovania poslancov OZ  obce Šamudovce  sa 

zrušujú Zásady odmeňovania poslancov OZ  obce Šamudovce  zo dňa 3.12.2018. 

V Šamudovciach  dňa  07.12.2022   

               Emil Ircha 

      starosta obce 


