
Obecné zastupiteľstvo obce Jedľové Kostoľany  na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a tieto 

 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva  

Obce Jedľové Kostoľany 

 
 Článok 1  

Úvodné ustanovenia  

 

1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jedľové Kostoľany 

upravujú odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva v súlade so zákonom SNR 

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

 

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

pracovného alebo obdobného pomeru.  

 

Článok 2  

Rozsah pôsobnosti   
 

Tieto zásady upravujú odmeňovanie:  

a) poslanca obecného zastupiteľstva,  

b) poslanca – zástupca starostu obce,  

 

Článok 3 

Odmena poslanca obecného zastupiteľstva 
 

1. Poslancovi Obecného zastupiteľstva obce Jedľové Kostoľany patrí odmena za každú 

účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva vo výške 10,00 eur. Odmena poslancovi sa 

vypláca výlučne štvrťročne, a to vždy v nasledujúci výplatný termín, ako je posledný 

kalendárny deň daného štvrťroka. 

 

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 

obecného zastupiteľstva, na prípravách a organizovaní slávností, slávnostných dní v 

obci, športových a iných kultúrnych podujatí organizovaných obcou môže byť 

vyplatená mimoriadna odmena. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce. O výške 

tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia. Odmena sa vypláca 

vo výplatnom termíne po skončení štvrťroku príslušného kalendárneho roka v ktorom 

bola schválená.  

 

4. Vyplatenie odmien uvedených v tomto článku sa vzájomne nevylučujú. 

 



 

Článok 4 

Odmena zástupcu starostu obce 

 
1. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý je na základe písomného 

poverenia oprávnený vykonávať úkony a činností ustanovené starostom patrí za 

vykonávanie úloh zástupcu starostu odmena vo výške 149,37 € za štvrťrok. Zástupcovi 

starostu patrí aj odmena podľa článku 3 ods. 1.  

 

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

plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí 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 poslancovi sa vypláca výlučné štvrťročne, a to vždy v nasledujúci výplatný 

termín, ako je posledný kalendárny deň daného štvrťroka. 

 

Článok 5 

Vzdanie sa odmeny 

 
1. Poslanec má právo vzdať sa svojej odmeny.  

 

2. Vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny musí byť zaslané na Obecný úrad v Jedľových 

Kostoľanoch v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku obecného 

úradu. 

 

Článok 6 

Zúčtovanie odmien 

 
1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov, 

zriadených obecným zastupiteľstvom sú prezenčné listiny z rokovaní obecného 

zastupiteľstva.  

 

2. Zápisnice a prezenčné listiny z rokovaní obecného zastupiteľstva sa budú predkladať 

príslušnému zamestnancovi obce vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho 

mesiaca. 

 

 

 

 

 



Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jedľové Kostoľany, boli 

schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce Jedľové Kostoľany č. 10/2018 

zo dňa 07.12.2018. 

 

2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom.  

 

3. Zmeny a doplnky týchto zásad je možné vykonať iba na základe uznesenia obecného 

zastupiteľstva obce Jedľové Kostoľany.  

 

4. Tieto zásady rušia Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce 

Jedľové Kostoľany zo dňa 09.07. 2010. 

 

 

V Jedľových Kostoľanoch dňa 07.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Dušan Kazimír 

                                                                                      starosta obce  

 


