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Podľa ustanovenia § 25 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len ako „zákon o 

obecnom zriadení“) funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo 

obdobného pomeru. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom 

funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom 

pomere. 

Poskytnutie odmeny poslancovi obecného zastupiteľstva teda nie je povinnosťou, na druhej strane ale 

býva pravidlom. Odmeňovanie poslancov sa musí realizovať na základe zásad odmeňovania 

poslancov, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo [§ 11 ods. 4 písm. k) zákona o obecnom zriadení]. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Žipove v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k), § 15 ods. 4 a § 25 

ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva tieto 

Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Nižnom Žipove 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov  Obecného zastupiteľstva v Nižnom Žipove 

Článok 2 

Odmena za výkon funkcie poslanca 

(1) Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena za riadne zasadnutie OZ vo výške 50 € za 

každú účasť. 

(2)  Mimoriadne zasadnutie poslancov OZ odmena 10 € za každú účasť. 

(3)  V tejto odmene sú zahrnuté všetky činnosti, ktoré sú s funkciou poslanca spojené. 

      (4) Odmena podľa ods. 1 sa kráti: 

a. pri neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva o 100 %, 

b. pri oneskorenom príchode na zasadnutie obecného zastupiteľstva viac ako 45 minút o 25 % 

Článok 3 

Výplata odmeny 

(1) Odmeny sa vyplácajú prostredníctvom obecného úradu 1-krát ročne v mesiaci december, a to vo 

výplatnom období za mesiac november do 28 dňa v kalendárnom mesiaci, buď na účet poslanca, alebo 

v hotovosti z pokladni obecného úradu. 

(2) Podkladom pre výplatu odmien sú najmä prezenčné listiny z príslušných zasadnutí. 

(3) Poslanci OZ sa považujú za zamestnancov s nepravidelným príjmom. Preto sú prihlásení do 

Sociálnej poisťovne  

(4) V mesiaci, kedy bude vyplatená odmena poslancom, musia byť prihlásení aj do zdravotnej 

poisťovni. 

(5) Celkový súčet odmien, vyplatených v kalendárnom roku, nesmie presiahnuť zákonom stanovenú 

maximálnu hranicu podľa § 15 ods. 4 a § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V 

prípade dosiahnutia tejto hranice už v príslušnom kalendárnom roku nevzniká nárok na vyplatenie 

akejkoľvek ďalšej odmeny. 

 

 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1899190&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1014310&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1014310&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898453&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898453&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4807326&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1899212&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1899212&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1899212&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4807326&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1899212&f=3


Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

(1) Tieto Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Nižnom Žipove boli schválené uznesením 

Obecného zastupiteľstva v Nižnom Žipove č.6./2019 zo dňa 29.03.2019 a nadobúdajú účinnosť 

dňa 29.03.2019 

(2) Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je možné vykonať iba 

na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Nižný Žipov. 

 

V Nižnom Žipove, dňa 29.03.2019 

 

 

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

                                                                                                                         Ing. Ján Garbár 

                                                                                                                          starosta obce 

 


