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N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 

a) p r e r o k o v a l o 
dôvodovú správu a návrh „Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 
v Lehote“ 

      b) s c h v a ľ u j e  
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, 
podľa § 11, ods. 4, písm. k) „Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 
v Lehote“ 

      c) r u š í  
odmeňovanie schválené v Odmeňovacom poriadku obce Lehota, schválené OZ dňa 
29.02.2012, uznesením č. 3/2012, konkrétne čl. IV., čl. V., čl. VI., čl. VII., čl. VIII., čl. 
IX., čl. X.  

 
Dôvodová správa: 
 

Na základe novely zákona č. 102/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 
36/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov je podľa § 11 ods. 4, písm. k) obecnému zastupiteľstvu vyhradené okrem 
štatútu obce a rokovacieho poriadku schvaľovať aj zásady odmeňovania poslancov. Uvedená 
novela v časti, týkajúcej sa schválenia zásad odmeňovania poslancov nadobudla účinnosť 
dňom 1.4.2010. 

Jedným z cieľov tejto novely je diferencovane odmeňovať poslancov za činnosť, ktorú 
vykonali pre obec. Pri poskytovaní odmien sa bude prihliadať na to, aké úlohy plní poslanec 
a koľko času venuje výkonu svojej funkcie. 

Odo dňa účinnosti tejto novely je potrebné upraviť odmeňovanie poslancov OZ 
v Lehote interným právnym predpisom, ktorý podlieha schváleniu OZ. 

Návrhom Zásad odmeňovania poslancov OZ v Lehote upravujú sa pôvodné pravidlá 
odmeňovania, uvedené v Odmeňovacom poriadku, schválené OZ dňa 29.02.2012,  uznesením 
č. 3/2012.  

Zásady nadobudnú účinnosť dňom ich schválenia v OZ. Týmto dňom sa zároveň ruší 
odmeňovanie schválené v Poriadku odmeňovania schválené OZ dňa 29.02.2012,     
uznesením č. 3/2012, konkrétne články  čl. IV., čl. V., čl. VI., čl. VII., čl. VIII., čl. IX., čl. X.  
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Obecné zastupiteľstvo v Lehote podľa § 11, ods. 4, písm. k) v spojení s § 25, ods. 9 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa 

uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Lehote  (ďalej 
len „Zásady“): 

 
Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Účelom týchto Zásad je určiť, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov,  pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 
v obci Lehota (ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu 
tejto funkcie. 

2. Odmeny poslancov budú diferencované v závislosti od úloh, aké poslanec plní, koľko 
času venuje svojej funkcie a ako napomáha samospráve obce. 

3. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia 
pracovného alebo obdobného pomeru.  

 
Článok II. 

Povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva 
 

Poslanec je povinný najmä: 
1. Zložiť sľub poslanca na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní. 
2. Zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol 

zvolený. 
3. Dodržiavať štatút obce, organizačný a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 

a zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Lehote. 
4. Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. 

 
 

Článok III. 
Rozsah pôsobnosti 

 
1. Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lehote upravujú 

odmeňovanie:  
a) poslanca obecného zastupiteľstva, 
b) poslanca – zástupcu starostu, 
c) poslanca – predsedu a člena komisie OZ, 
d) neposlanca – člena komisie OZ, 
e) člena obecnej rady. 

2. Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie poslancov OZ dlhodobo plne 
uvoľnených zo zamestnania na výkon funkcie poslanca, ktorý patrí v súlade s osobitným 
predpisom so zákonom o obecnom zriadení namiesto mzdy alebo inej odmeny 
v zamestnaní primeraný plat od obce. 

3. Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce, ktoré je 
upravené v zákone č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov 
a primátorov miest v znení zmien a doplnkov.  

4. Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na kontrolóra obce. Platové pomery 
a odmeňovaní kontrolóra obce sú upravené osobitným právnym predpisom (§ 18, písm. 
c), odst. 1 až 6 v znení zákona č. 369/1190 o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 



 
 

 
Článok IV.  

Odmeňovanie  poslancov obecného zastupiteľstva  
 
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon poslaneckej práce odmena polročne vo 

výške 20 €. 
2. Za každú účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva (riadne, mimoriadne) patrí poslancovi 

odmena vo výške  20 € za jedno zasadnutie.  
3. Poslancovi za neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva odmena nepatrí.  
4. V prípade, že je z dôvodu nedostatočného počtu poslancov OZ neuznášania schopné, patrí 

prítomnému poslancovi odmena len vo výške 20 % z odmeny podľa odseku 2.  
5. Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom sú prezenčné listiny zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.  
6. Odmena sa vypláca polročne v hotovosti alebo prevodom na účet.   
7. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje a odmena sa 

spočítava spolu za: odmena poslanca, odmena predsedovi obecnej rady, členov obecnej 
rady, odmena predsedovi a členov komisie OZ (okrem odmeny poslanca – zástupcu 
starostu).  

 
Článok V. 

Odmeňovanie  členov obecnej rady  
 

1. Poslancovi, ktorý je člen rady patrí k poslaneckej odmene podľa čl. IV.  týchto zásad aj 
odmena za každú účasť na zasadnutí obecnej rady a to vo výške 10 €. 

2. Členovi obecnej rady za neúčasť na zasadnutí obecnej rady odmena nepatrí.  
3. Podkladmi pre poskytnutie odmien členom rady sú prezenčné listiny zo zasadnutia obecnej 

rady.  
4. Odmena sa vypláca polročne v hotovosti alebo prevodom na účet.  

 
 

 
Článok VI.  

Odmeňovanie  predsedov a členov komisie obecného zastupiteľstva  
 

1. Predsedovi komisie (poslanec) obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 15 € za 
každú účasť na zasadaní komisie. 

2. Členovi komisie obecného zastupiteľstva (poslanec, neposlanec) patrí odmena vo výške 10 
€ za každú účasť na zasadnutí komisie. 

3. Poslancovi a neposlancovi za neúčasť na zasadnutí komisie odmena nepatrí.  
4. Členovi komisie redakčnej rady, ktorý bude poverený grafickým spracovaním obecných 

novín bude poukázaná odmena vo výške 30 € za vydanie jedného čísla obecných novín 
a členovi komisie redakčnej rady, ktorý bude poverený zostavením obecných novín bude 
poukázaná odmena vo výške 30 € za vydanie jedného čísla obecných novín. Odmeny 
podľa bodov 1 a 2 tohto článku sa na nich nevzťahujú. 

5. Podkladmi pre poskytnutie odmien predsedom a členom komisií sú prezenčné listiny zo 
zasadnutia komisie.  

6. Odmena sa vypláca polročne v hotovosti alebo prevodom na účet.  
7. Odmena sa vyplatí za podmienok, že komisia sa stretne minimálne 1x za polrok  a na 

stretnutí sa bude riešiť konkrétna úloha uložená obecným zastupiteľstvom alebo starostom 
obce, alebo vykonanie kontroly v teréne, prerokovanie priestupkov, žiadostí, 



 
 

vypracovanie, posúdenie alebo schválenie odporúčania, resp. prípravy iniciatívneho 
návrhu.  

8. Maximálny počet zaplatených stretnutí je dvanásťkrát za kalendárny rok.  
 

 
Článok VII.  

Mimoriadne odmeny 
 

1. Ak dôjde ku koncu roka k ušetrenie finančných prostriedkov na rozpočtovej položke 
„odmeny poslancov“, môže OZ na návrh starostu obce schváliť výške a vyplatenie 
mimoriadnych odmien pre poslancov obce, členov komisií a členov redakčnej rady.  

 
 
 

Článok VIII. 
Odmeňovanie zástupcu starostu 

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

písomného poverenia, v zmysle § 13b zákona č. 36/1960 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisom, oprávnený vykonávať úkony a činnosti ustanovené starostom, 
patrí za vykonávanie týchto úloh odmena.   

2. Odmena zástupcovi starostu za výkon funkcie zástupcu starostu je vo výške 200 
€/mesiac.  

3. Odmena je splatná polročne v hotovosti, alebo  prevodom na účet.  
4. Zástupca starostu nemá nárok na odmenu podľa čl. IV., V., VI., VII.   
5. 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. 253/1194 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov.  

6. O poskytnutí ďalšej odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo za uplynuté 
obdobie, polročne, raz za 6 mesiacov: 
a) tajným hlasovaním, alebo 
b) verejne na návrh starostu obce alebo poslanca.  
V prípade tajného hlasovania, zástupca starostu neobdrží hlasovací lístok s možnosťou 
uvedenia si % výšky odmeny.  
O forme rozhodovania o výške odmeny sa dohodne vždy obecné zastupiteľstvo pred 
samotným rozhodovaním o odmene. 
Výsledné % odmeny sa zaokrúhľuje matematicky na celé číslo, odmena v Euro sa 
zaokrúhľuje matematicky na celé Euro. 

 
 

Článok V 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca, odmeny člena obecnej rady, odmeny 

predsedu a člena komisie a odmeny za zástupcu starostu. Čestné vyhlásenie poslanca 
o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť zaslané na obecný úrad v písomnej forme 
a zaevidované v registratúrnom denníku.  



 
 

2. Výdavky súvisiace s výplatou odmien uvedených v čl. IV. až VIII., sa uhrádzajú 
z rozpočtových prostriedkov obce.  

 
 

Článok VI 
Záverečné, prechodné a zrušovacie  ustanovenia 

 
1. Uvedené Zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť a schvaľovať formou 

dodatku k týmto zásadám alebo prijatím nových zásad. 
2. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Lehote boli prerokované 

a schválené na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12. decembra 2013, 
uznesením č. 65/2013. 

3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť 01.01.2014. 
4. Dňom účinnosti týchto Zásad sa ruší odmeňovanie schválené v Odmeňovacom poriadku 

obce Lehota, schválené OZ dňa 29.02.2012, uznesením č. 3/2012, konkrétne čl. IV., čl. 
V., čl. VI., čl. VII., čl. VIII., čl. IX., čl. X.  

 
 
 
V Lehote dňa: 18.11.2013 
 
 

 
 
 
 

        ....................................................... 
                Milan    C h m e l á r  
                          starosta  obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Príloha č. 1 k „Zásadám odmeňovania poslancov OZ Lehota“ 
 
 
 
Dosah na rozpočet obce Lehota v roku 2014: 
 
 

Poslanec 
paušál Účasť/osoba 

Počet 
osôb 

Počet 
zasadnutí/  
stretnutí 

Spolu MIN 

Poslanec OZ 20 €/polrok 20 €/zasadnutie 8 4 960 
Predseda komisie  15 €/stretnutie 5 2 150 
Člen komisie  10 €/stretnutie 14 2 280 
Obecná rada  10 €/stretnutie 2 4 80 
Zástupca starostu  200 €/mesačne 1 12 2400 
Redakčná rada  30 €/časopis 1 3  90 
Spolu     3 960 
 
 
 
 
 

Poslanec 
paušál Účasť/osoba 

Počet 
osôb 

Počet 
zasadnutí/  
stretnutí 

Spolu MAX 

Poslanec OZ 20 €/polrok 20 €/zasadnutie 8 12 2 240 
Predseda komisie  15 €/stretnutie 5 12 900 
Člen komisie  10 €/stretnutie 14 12 1 680 
Obecná rada  10 €/stretnutie 2 12 240 
Zástupca starostu  200 €/mesačne 1 12 2 400 
Redakčná rada  30 €/časopis 1 4 120 
Spolu     7 580 
 


