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

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

vydáva tieto 

 

 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV  

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

OBCE PRIEPASNÉ.   

 

  

§ 1  

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Priepasné upravujú 

odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva v súlade so zákonom Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 

§ 2 

ODMEŇOVANIE POSLANCOV 

(1) Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie poslanca odmena vzhľadom na 

úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie takto: 

a) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva  ................... 15,30  € 

b) za účasť na zasadnutí obecnej rady (ak je zriadená)............. 10,00  € 

c) za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva .......   1,70 € 

 

(2) Poslancovi patrí za výkon osobitných úloh odmena: 

a) vo výške 10 € za činnosť v prospech obce, inú ako je účasť na zasadnutiach orgánov 

obce a obecného zastupiteľstva, ktorá ale súvisí s výkonom funkcie poslanca 

 

 

 

(3) Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

a jeho orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia 

konkrétneho orgánu.  

 

(4) Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z  prezenčných listín podľa § 2 ods. 3 

týchto zásad, a v prípade výkonu plnenia osobitých úloh  za činnosť v prospech obce 

z úradného záznamu.  



 

(5) Odmeny poslancom budú vyplácané prostredníctvom obecného úradu obce Priepasné, 

Priepasné č. 109, 906 15 Priepasné na účet poslanca obecného zastupiteľstva raz za 

kalendárny rok. 

 

(6) Poslanci sa môžu kedykoľvek vzdať nároku na odmenu. Vzdanie sa nároku na odmenu  je 

nutné vykonať písomne a doručiť obci s vlastnoručným podpisom uvedením dátumu a s 

doručením na Obec Priepasné, Priepasné č. 109, 906 15 Priepasné alebo elektronickým 

podaním podpísaným zaručeným elektronickým podpisom do elektronickej schránky obce 

Priepasné zriadenej na www.slovensko.sk.  Poslanec stráca nárok na odmenu za výkon 

funkcie poslanca dňom  doručenia vzdania sa tohto nároku. 

 

(7) U zástupcu starostu sa do maximálnej sumy ročných odmien poslanca nezapočítava plat za 

výkon  funkcie zástupcu starostu. 

 

§ 3 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

(1) Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Priepasné boli schválené 

uznesením obecného zastupiteľstva obce Priepasné č. 31/2019 dňa 18.2.2019. 

 

(2) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 19.2.2019. 

 

(3) Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je možné 

vykonať iba na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Priepasné . 

 

V Priepasnom dňa 18.2.2019 

       ................................................ 

        Peter Czere 

        starosta obce 


