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Obecné zastupiteľstvo v Bellovej Vsi v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) v nadväznosti na 

§ 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje tieto Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného 

zastupiteľstva v Bellovej Vsi a stanovuje ich záväznými. 

 

 

 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV, PREDSEDOV  

A ČLENOV KOMISIÍ  

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BELLOVEJ VSI 

 

PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

1. Účelom týchto Zásad odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného 

zastupiteľstva v Bellovej Vsi (ďalej len „zásady odmeňovania“) je určiť pravidlá a výšku 

odmeňovania  poslancov Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi (ďalej len „poslanec“) pri 

zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie a členov stálych komisií z radov 

občanov -  neposlancov (ďalej len „člen komisie – neposlanec“ a „komisia“). 

2. Pod pojmom predsedajúci sa pre účely týchto zásad odmeňovania rozumie starosta obce, 

zástupca starostu obce alebo poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 

3. Pod pojmom interný normatívny akt obce sa pre účely týchto zásad odmeňovania rozumie 

vnútorný predpis obce, napr. rokovací poriadok, zásady odmeňovania poslancov alebo iný 

predpis smerujúci do vnútra organizácie. 

4. Pod pojmom externý normatívny akt obce sa pre účely týchto zásad odmeňovania rozumie 

napr. všeobecné záväzné nariadenie obce. 

 

Článok 2 

Základné princípy odmeňovania poslancov 

1. Odmeňovanie poslancov sa uskutočňuje diferencovane v závislosti od toho, aký druh úloh 

poslanec plní, koľko času venuje výkonu funkcie poslanca a kvality práce poslanca. 

2. Odmeňovanie poslancov zodpovedá nárokom a kritériám na odbornosť, zložitosť, 

organizáciu práce a vyžadovanú zodpovednosť s ohľadom na dosiahnutú produktívnosť, 

dosiahnuté výsledky, ich kvalitu, presnosť, včasnosť a úplnosť. 

3. Cieľom diferencovaného odmeňovania poslancov je vytvorenie motivačného prostredia, 

ktoré podporí plnenie úloh vyplývajúcich z poslaneckej funkcie smerujúcich k plneniu 

úloh samosprávy obce Bellova Ves. 

4. Odmeny musia byť primerané ekonomickej situácií obce Bellova Ves a musia zodpovedať 

požiadavkám na riadne a hospodárne nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami. 
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Článok 3 

Rozsah pôsobnosti 

1. Tieto zásady odmeňovania upravujú odmeňovanie: 

a) poslanca obecného zastupiteľstva, 

b) poslanca - zástupcu starostu obce a plat zástupcu starostu obce, ktorý je dlhodobo 

uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie v zmysle § 25 ods. 9 zákona SNR                

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

c) poslanca -  predsedu komisie obecného zastupiteľstva, 

d) poslanca - člena komisie obecného zastupiteľstva, 

e) členov komisií – neposlancov. 

2. Tieto zásady odmeňovania neupravujú odmeňovanie starostu obce. Platové pomery 

a odmeňovanie starostu obce sú upravené osobitným právnym predpisom (zákon                

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov). 

3. Tieto zásady odmeňovania neupravujú odmeňovanie hlavného kontrolóra obce. Platové 

pomery a odmeňovanie hlavného kontrolóra obce sú upravené osobitným právnym 

predpisom (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).  

4. Tieto zásady odmeňovania neupravujú plat zástupcu starostu obce v zmysle § 13b  ods. 5 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon       

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov). 

5. Tieto zásady odmeňovania neupravujú poskytovanie náhrady ušlého zárobku. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

ODMEŇOVANIE POSLANCOV, PREDSEDOV A ČLENOV KOMISIÍ  

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

     Článok 4 

Odmeňovanie poslancov za výkon funkcie poslanca 

1. Poslancovi patrí za výkon funkcie poslanca odmena za každé zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané v zmysle schváleného harmonogramu zasadnutí 

obecného zastupiteľstva na príslušný rok (plánované zasadnutie), ako aj za každé 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané mimo schváleného harmonogramu 

zasadnutí obecného zastupiteľstva (neplánované zasadnutie) na príslušný rok (ďalej len 

„zasadnutie obecného zastupiteľstva), ktoré zvolá starosta obce, zástupca starostu obce 

alebo poslanec poverený obecný zastupiteľstvom  a za každú pracovnú poradu, ktorú zvolá 

starosta obce alebo zástupca starostu obce, na ktorom/ktorej sa poslanec osobne zúčastní. 

2. Poslancovi patrí odmena: 

a) vo výške 5 eur za účasť poslanca na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

b) vo výške 7 eur za účasť poslanca na každej pracovnej porade, ktorá je prípravou  na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
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3. V prípade, že sa poslanec nezúčastní zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo pracovnej 

porady odmena poslancovi nepatrí. 

4. Odmena poslancovi nepatrí aj v prípade, že sa poslanec zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva alebo pracovnej porady pre svoju neúčasť ospravedlní z akéhokoľvek 

dôvodu alebo neospravedlní, alebo v prípade, že sa poslanec zúčastní len časti zasadnutia 

obecného zastupiteľstva alebo pracovnej porady. To platí aj pre prípad ospravedlnenia sa 

poslanca z dôvodu práceneschopnosti. 

5. V prípade neúčasti poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva alebo neúčasti na 

pracovnej porade z dôvodu poverenia alebo plnenia úloh určených obecným 

zastupiteľstvom alebo starostom obce, odmena poslancovi patrí. 

6. V prípade, že obecné zastupiteľstvo z dôvodu nedostatočného počtu poslancov nie je 

uznášania schopné, odmena poslancovi nepatrí. 

7. Podkladom pre výplatu odmeny je: 

a) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva  prezenčná listina zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podpísaná poslancom a predsedajúcim, 

b) za účasť na pracovnej porade prezenčná listina z pracovnej porady podpísaná poslancom, 

starostom obce alebo zástupcom starostu obce, prípadne obidvoma, v závislosti od toho, 

kto pracovnú poradu zvolal a viedol. 

 

Článok 5 

Odmeňovanie poslancov 

za vypracovanie interných a externých normatívnych aktov obce 

1. Poslancovi  patrí odmena  za vypracovanie každého: 

a) interného alebo  externého normatívneho aktu obce, ktorý poslanec vypracuje ako 

spracovateľ, predloží na zasadnutie obecného zastupiteľstva a ktorý obecné 

zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schváli uznesením alebo nariadením, 

b) dodatku k internému alebo externému normatívnemu aktu obce, ktorý poslanec 

vypracuje ako spracovateľ, predloží na zasadnutie obecného zastupiteľstva a ktorý 

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schváli uznesením alebo nariadením, 

c) materiálu, ktorý je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva a nemá povahu 

interného alebo  externého normatívneho aktu obce alebo dodatku, ktorý poslanec 

vypracuje ako spracovateľ, predloží na zasadnutie obecného zastupiteľstva a ktorý 

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schváli uznesením, 

d) samostatného uznesenia, ktoré nie je súčasťou dokumentov/materiálov opísaných 

v písm. a), b) a c) tohto bodu, ktorý poslanec vypracuje ako spracovateľ, predloží na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva a ktorý obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 

schváli. 

2. Poslancovi patrí odmena: 

a) vo výške  40 eur za každý vypracovaný interný alebo externý normatívny akt obce 

(podľa ods. 1 písm. a) tohto článku), 

b) vo výške 10 eur za každý vypracovaný dodatok k internému alebo externému 

normatívnemu aktu obce (podľa ods. 1 písm. b) tohto článku), 

c) vo výške 15 eur za každý vypracovaný materiál (podľa ods. 1 písm. c) tohto článku), 
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d) vo výške 1 eura za každé vypracované samostatné uznesenie (podľa ods. 1 písm. d) 

tohto článku). 

3. V prípade, že v materiáloch uvedených v odseku 1 sú uvedení viacerí spracovatelia, 

každému spracovateľovi patrí odmena vo výške pomernej časti z celkovej výšky odmeny 

podľa odseku 2 tohto článku.  

4. Podkladom pre výplatu odmeny je uznesenie  obecného zastupiteľstva podpísané starostom 

obce alebo zástupcom starostu obce. 

 

Článok 6 

Mimoriadne odmeňovanie poslancov 

1. Poslancovi možno priznať mimoriadnu odmenu v prípade: 

a) väčšej náročnosti výkonu funkcie poslanca,   

b) za mimoriadnu angažovanosť pri príprave a tvorbe materiálov na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, 

c) za mimoriadnu angažovanosť a aktivity poslanca v prospech obce, 

d) za aktívnu pomoc pri získavaní grantov a iných finančných prostriedkov z cudzích 

zdrojov do rozpočtu obce, 

e) vypracovania návrhu akéhokoľvek projektu pre obec, 

f) splnenia mimoriadnej úlohy a iné. 

2. Mimoriadna odmena za osobný podiel poslanca na splnení významných úloh obecnej 

samosprávy sa udelí v prípade, ak sa poslanec osobne pričinil o to, že obecná samospráva 

obce Bellova Ves dosiahla významný úspech alebo bol aktívne zapojený do činnosti, ktorá 

znamenala významný prínos pre obec alebo jej obyvateľov.  

3. Návrh na mimoriadnu odmenu poslancovi predkladá obecnému zastupiteľstvu výlučne  

starosta obce, niektorý z poslancov obecného zastupiteľstva alebo skupina poslancov 

obecného zastupiteľstva. 

4. Návrh na mimoriadnu odmenu poslancovi musí byť podaný písomne a musí obsahovať: 

a) meno a priezvisko navrhovateľa odmeny, 

b) meno a priezvisko poslanca, ktorému je mimoriadna odmena navrhovaná, 

c) dôvod poskytnutia mimoriadnej odmeny, 

d) obdobie, za ktoré sa mimoriadna odmena navrhuje, 

e) výšku navrhovanej odmeny a jej zdôvodnenie. 

5. Predpokladom udelenia  mimoriadnej odmeny je priaznivá ekonomická situácia obce. 

6. Mimoriadna odmena sa udeľuje spravidla pri vyhodnotení činnosti za kalendárny rok alebo 

pri vyhodnotení výsledkov dlhodobejšieho projektu. 

7. K návrhu na mimoriadnu odmenu poslancovi predkladá komisia pre financie a správu 

majetku obce stanovisko z hľadiska rozpočtu obce. 

8. O poskytnutí mimoriadnej odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo priatím 

uznesenia 3/5 väčšinou všetkých poslancov.  

9. Podkladom pre výplatu mimoriadnej odmeny je uznesenie obecného zastupiteľstva 

o schválení mimoriadnej odmeny a jej výšky podpísané starostom obce alebo zástupcom 

starostu obce. 

   



Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií 

 Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi 

 

5 
 

Článok 7 

Odmeňovanie a plat zástupcu starostu obce 

Odmeňovanie zástupcu starostu 

1. Odmena za výkon funkcie zástupcu starostu obce sa stanoví: 

a) v závislosti od rozsahu zastupovania, ktoré určí starosta obce v písomnom poverení  

v súlade s § 13b ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v závislosti 

na úlohách, ktoré zástupca starostu skutočne vykonáva, 

b) podľa skutočného výkonu zastupovania v posudzovanom období a podľa jeho časovej 

náročnosti. 

2. Konkrétnu výšku odmeny za výkon funkcie zástupcu starostu obce za určité obdobie podľa 

pravidiel v predchádzajúcom odseku tohto článku, podľa druhu a časovej náročnosti 

skutočne splnených úloh a podľa vyhodnotenia dosiahnutých výsledkov určí obecné 

zastupiteľstvo formou uznesenia obecného zastupiteľstva.  

3. Podkladom pre vyplatenie odmeny zástupcovi starostu obce je starostom vypracovaný 

stručný popis plnených úloh, ktorý zaznamenáva obdobie, splnené úlohy, ich časovú 

náročnosť, prípadne rozhodnutie o odmene za cieľovú prácu.  

Plat zástupcu starostu  

4. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu obce dlhodobo plne uvoľnený zo 

zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní v súlade s § 25 ods. 8 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení primeraný plat od obce. 

5. Primeraný plat zástupcu starostu obce určí obecné zastupiteľstvo formou uznesenia 

obecného zastupiteľstva podľa rozsahu zastúpenia, ktorý je vymedzený starostom obce 

v písomnom poverení v súlade s §13b ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení.  

6. Pri rozhodovaní o primeranom plate zástupcu starostu obce sa prihliada na ekonomickú 

situáciu v obci, na riadne a hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov, na 

odôvodnený vzťah k platom zamestnancom obecného úradu a k platu starostu obce. 

7. Starosta obce uplatňujúc vyhodnotenie dosiahnutej produktívnosti, dosiahnutých výsledkov 

s prihliadnutím na ich kvalitu, presnosť, včasnosť a úplnosť, môže stanovený plat za 

uplynulý mesiac s cieľom motivácie primerane zvýšiť alebo znížiť v rozsahu 20 %.  

8. Podkladom pre vyplatenie platu zástupcovi starostu obce je v súlade s pracovným 

poriadkom vedený a starostom potvrdený výkaz dochádzky za uplynulý kalendárny 

mesiac. 

9. Ak zanikne mandát starostu obce pre uplynutím funkčného obdobia, zástupca starostu obce 

plní úlohy starostu obce v plnom rozsahu a patrí mu plat podľa osobitného zákona. 

 

Článok 8 

Odmeňovanie predsedu a členov komisií  

1. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie, poslancovi, ktorý je členom komisie a členovi 

komisie  – neposlancovi patrí za ich činnosť v stálej komisii odmena. 

2. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom patrí okrem 

inej odmeny podľa týchto zásad odmeňovania aj odmena predsedu komisie vo výške 5 eur 
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za zvolávanie, organizovanie, riadenie činnosti komisie, spísanie zápisnice (a uznesenia) 

zo zasadnutia komisie, vypracovanie stanoviska k riešenej problematike a účasť poslanca 

na každom zasadnutí komisie. 

3. Poslancovi, ktorý je členom komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej odmeny 

podľa týchto zásad odmeňovania aj odmena člena komisie vo výške 3 eur za účasť 

poslanca na každom zasadnutí komisie. 

4. Členovi komisie – neposlancovi, ktorého členstvo v komisií bolo schválené obecným 

zastupiteľstvom patrí odmena člena komisie – neposlanca vo výške 3 eur za prácu 

v prospech obce a za účasť na každom zasadnutí komisie. 

5. V prípade, že sa poslanec alebo člen komisie – neposlanec na zasadnutí komisie  

nezúčastní, odmena nepatrí.  

6. Odmena poslancovi a členovi komisie – neposlancovi nepatrí aj v prípade, ak sa poslanec 

alebo člen komisie – neposlanec zo zasadnutia komisie pre svoju neúčasť ospravedlní 

z akéhokoľvek dôvodu alebo neospravedlní, alebo v prípade, že sa poslanec alebo člen 

komisie – neposlanec zúčastní len časti zasadnutia komisie. To platí aj pre prípad 

ospravedlnenia sa poslanca alebo člena komisie – neposlanca z dôvodu práceneschopnosti. 

7. Poslancovi alebo členovi komisie - neposlancovi, ktorý je členom viacerých komisií sa na 

účely nároku na odmenu člena komisie alebo odmenu člena komisie – neposlanca 

posudzuje každé členstvo samostatne a za každé mu patrí odmena člena komisie.  

8. Podkladom pre výplatu odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia komisie podpísaná 

poslancom/členom komisie – neposlancom a predsedom komisie. 

 

Článok 9 

Vzdanie sa odmeny 

1. Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca, ktorá mu patrí v zmysle týchto zásad 

odmeňovania. 

2. Odmena nepatrí poslancovi, ktorý vyhlásil, že bude svoj mandát vykonávať bez odmeny. 

Toto vyhlásenie musí mať písomnú formu a je účinné najneskôr doručením písomnosti do 

podateľne Obecného úradu v obci Bellova Ves, ak sa v ňom neuvádza iný termín 

nadobudnutia jeho účinnosti. 

3. Vyhlásenie musí byť zaevidované v registratúrnom denníku. 

4. O doručení vyhlásenia o vzdaní sa odmeny poslanca informuje starosta obce obecné 

zastupiteľstvo na jeho najbližšom nasledujúcom zasadnutí. 

5. Ustanovenia tohto článku o vzdaní sa odmeny platia aj pre členov komisií – neposlancov. 

 

Článok 10 

Výplata odmeny 

1. Všetky odmeny určené v týchto zásadách odmeňovania sa vyplácajú formou nepravidelnej 

odmeny súhrne k 30.06. a 31.12.  v najbližšom nasledujúcom výplatnom termíne  určenom 

pre zamestnancov obce Bellova Ves. 

2. Odmeny sa zaokrúhľujú na celé eurocenty nahor a podliehajú príslušným poistným 

a daňovým odvodom. 
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3. Odmeny v zmysle týchto zásad odmeňovania sa poukazujú bezhotovostným platobným 

stykom na účet poslanca a/alebo člena komisie – neposlanca v peňažnom ústave, alebo sa 

vyplácajú v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Bellovej Vsi. V prípade vyplatenia 

odmeny v hotovosti z pokladne obecného úradu sa prevzatie odmeny potvrdzuje podpisom 

poslanca a/alebo člena komisie – neposlanca na výplatnej listine odmien poslancov 

a členov komisie – neposlancov za určité obdobie. 

4. Výdavky súvisiace s výplatou akýchkoľvek odmien v zmysle týchto zásad odmeňovania sa 

uhrádzajú z rozpočtovaných prostriedkov obce Bellova Ves. 

5. Vyplatenie odmeny za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje. 

 

Článok 11 

Náhrada skutočných výdavkov 

1. Poslanec má zákonom priznané právo na náhradu skutočných výdavkov, ktoré mu 

v súvislosti s výkonom  funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre 

zamestnancov v pracovnom pomere (§ 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení). Výdavky musia byť oprávnené a riadne schválené starostom obce. 

2. V súlade s tým poslanci uplatňujú svoje nároky bez zbytočného odkladu, podaním 

predpísaného vyúčtovania alebo písomnej žiadosti starostovi obce s pripojením dokladov 

o výške výdavkov.   

 

 

TRETIA  ČASŤ 

SPOLOČNÉ, ZRUŠUJÚCE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

Článok 12 

Spoločné  ustanovenia 

1. Odmeny podľa týchto zásad odmeňovania nepatria poslancom v kalendárnom mesiaci,      

v ktorom nedošlo k zasadaniu obecného zastupiteľstva, ktoré malo byť zvolané v zmysle 

schváleného harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na príslušný kalendárny 

rok.  

2. V prípade, že obecné zastupiteľstvo alebo komisia zasadalo/la viac ako jedenkrát                

v kalendárnom mesiaci, odmena sa poskytne za každé zasadnutie obecného zastupiteľstva 

alebo komisie v zmysle týchto zásad odmeňovania. 

3. V prípade, že pracovná porada sa bude konať viac ako jedenkrát v kalendárnom mesiaci, 

odmena sa poskytne za každé jej konanie v zmysle týchto zásad odmeňovania. 

 

Článok 13 

Zrušujúce ustanovenie 

Dňom účinnosti týchto Zásad odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného 

zastupiteľstva v Bellovej Vsi sa zrušujú Zásady odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Bellovej Vsi, ktoré boli schválené uznesením č. 9 zo dňa  28. 07. 2010 
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a nadobudli účinnosť dňa 28. 07. 2010 a Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov 

Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi zo dňa 17. 03. 2011, ktorý bol schválený uznesením 

obecného zastupiteľstva č. 12/OZ/2011  dňa 10. 03. 2011. 

 

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného 

zastupiteľstva v Bellovej Vsi sú súčasťou sústavy interných normatívnych aktov obce 

Bellova Ves a riadnym dokumentom Obecného úradu v Bellovej Vsi. 

2. Tieto Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného 

zastupiteľstva v Bellovej Vsi môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou 

dodatku k týmto zásadám odmeňovania alebo prijatím nových zásad odmeňovania 

poslancov.   

3. Tieto Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného 

zastupiteľstva v Bellovej Vsi boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Bellovej Vsi dňa 

04. 02. 2016 uznesením č. 7/OZ/2016. 

4. Tieto  Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného 

zastupiteľstva v Bellovej Vsi  nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia, a to 

dňa 04. 02. 2016. 

 

 

 

 

Jozef Fischer, v. r. 

     starosta obce 


