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Obecné zastupiteľstvo v Smilne v zmysle § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9 zákona 

č. 102/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) sa uznieslo na 

týchto Zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií v obci 

Smilno (ďalej len „zásady“): 

 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

 
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva a členov komisií v Smilne pri zohľadnení vecnej a časovej náročnosti 

výkonu ich funkcie. 

 

 

 

Článok II. 

Rozsah pôsobnosti 

 

1. Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Smilne upravujú 

odmeňovanie: 

a) Poslanca obecného zastupiteľstva, 

b) Poslanca – člena komisie, 

c) Neposlanca – člena komisie. 

 

 

 

Článok III. 

Výška odmeny poslancov a členov komisií 

 

1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena za: 

a) Účasť na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré je zvolané starostom obce vo 

výške 5,-- € za rokovanie. 

b) Účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 40,-- € za zasadnutie. 

c) Aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí 

organizovaných obcou vo výške 20,-- € za akciu. 

 

2. Členom komisie patrí odmena za: 

a) Účasť na zasadnutí komisie vo výške 5,-- € za každé zasadnutie. 

b) Členom komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom môže byť aj občan 

neposlanec, pracujúci v orgánoch a organizáciách pôsobiacich v prospech 

rozvoja obce. 

c) Zásady odmeňovania pre člena komisie občana neposlanca sú rovnaké  ako pre 

poslancov. 

3. Poslancovi a členovi komisie možno poskytnúť mimoriadnu odmenu v prípade 

zvýšenej náročnosti výkonu tejto funkcie, alebo splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na 

túto odmenu predkladá starosta obce. O výške tejto odmeny rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo prijatím uznesenia. 
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Článok IV. 

Spoločné ustanovenia  

 

1. Odmeny poslancov a členov komisií sa vyplácajú polročne, príp. ročne v najbližšom 

nasledujúcom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce.  

2. Jedna neospravedlnená neúčasť na zasadnutí, vopred oznámená sa akceptuje. 

3. Podkladom pre zúčtovanie a vyplatenie odmien poslancom a členom komisií podľa 

týchto zásad je prezenčná listina. 

4. Podkladom pre priznanie a vyplatenie odmeny v zmysle Čl. III je písomný návrh 

starostu s konkrétnym odôvodnením. 

     

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto smernica bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Smilne dňa 8.12.2018 

uznesením č. A-1.2/2018. 

2. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Smilne uznesením. 

3. Smernica o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a členov 

komisií v Smilne nadobúda účinnosť dňa 8. decembra 2018. 

4. Dňom 7. decembra 2018 stráca platnosť Smernica č. 1/2015 o zásadách odmeňovania 

poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií v Smilne.  

 

 

V Smilne dňa 8.12.2018 

 

  

 

 

 

 

 

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

            Bc. Vladimír Baran  

                 starosta obce    


