
Obecné zastupiteľstvo v Košútoch v súlade s § 11 ods 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto 

 

 

Zásady odmeňovania poslancov 

Obecného zastupiteľstva v Košútoch 

 

 

Článok I. 

Rozsah platnosti 

 

 

1. Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Košútoch (ďalej len 

Zásady)upravujú odmeňovanie: 

a.  poslancov obecného zastupiteľstva 

b.  za výkon funkcie sobášiaceho 

c.  odmeňovanie zástupcu starostu. 

 

 

Článok II. 

Poslanecká odmena 

 

 Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného 

pomeru: 

1.  Poslancovi patrí poslanecká odmena za každú účasť na rokovaní Obecného zastupiteľstva  

 v Košútoch (ďalej len „OZ“) vo výške 25,56 Eur. 

 

2. Poslancovi za neúčasť na rokovaní OZ odmena nepatrí. 

 

3. Poslancom OZ s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, zohľadňujúc ich prácu 

a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie OZ, príprave VZN, vnútorných 

noriem obce, ako aj s prihliadnutím na ich aktivity v živote obce môže byť jeden raz 

v roku návrh starostu obce, vyplatená mimoriadna odmena. 

 Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo niektorí z poslancov. O poskytnutí 

tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia. 

 

4. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje. 

 

5. Za výkon funkcie sobášiaceho vo výške 4,00 Eur za každú účasť poslanca na uzavretí 

 manželstva, ako sobášiaceho. 

 

6. V prípade, že poslanec vo svojom voľnom čase vykoná výnimočnú činnosť (napr. pri 

 odstraňovaní následkov živelných pohrôm, záchranu života, vysoko prospešnú vec pre  

 obec a pod.) môže obecné zastupiteľstvo tohto poslanca na návrh starostu jednorázovo  

 odmeniť aj nad rámec uvedený v článku 2 ods. 1.. 
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Článok III. 

Odmeňovanie zástupcu starostu 
 

1. Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona 

o obecnom zriadení sa poskytuje mesačná odmena vo výške 80 Eur. 

 Odmeny podľa čl. 3 ods. 1.) a 2.) sa spracovávajú mesačne a vyplácajú sa vo výplatnom 

termíne Obecného úradu v Košútoch t.j. do 15 dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac 

poukázaním na účet zástupcu starostu v peňažnom ústave, resp. v hotovosti z pokladne 

obce. 

 

2. Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti 

výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu 

predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje OZ prijatím 

uznesenia. 

 

Článok IV. 

Zúčtovanie odmien poslanca 

 

1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov podľa čl. 2 ods. 1.) týchto zásad, sú 

prezenčné listiny zo zasadnutí OZ. 

 

2. Odmeny podľa čl. 2 ods. 1.) a ods. 5.) sa spracovávajú štvrťročne a vyplácajú sa vo 

výplatnom termíne Obecného úradu v Košútoch t.j. do 15 dňa v mesiaci za predchádzajúci 

štvrťrok poukázaním na účet poslanca v peňažnom ústave, resp. v hotovosti z pokladne 

obce. 

 

3. Odmeny podľa čl. 2 ods. 3 a 6 týchto Zásad sú splatné do 15 dňa v mesiaci nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom boli odmeny schválené a to poukázaním na účet poslanca 

v peňažnom ústave, resp. v hotovosti z pokladne obce na základe výpisu z uznesenia OZ. 

 

4. Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle zásad sa uhrádzajú z rozpočtových 

prostriedkov obce Košúty. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Košútoch boli schválené 

uznesením Obecného zastupiteľstva v Košútoch Uznesenie č. 24 zo dňa 23.8.2010 

 

2. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia OZ. 

 

3. Schválením týchto Zásad sa ruší uznesenie OZ č. 1 zo dňa 4.1.2007 

 

 

 V Košútoch dňa 23.8.2010 

 

 

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

          Bc. Zdenka Mačicová 

          starostka obce Košúty 


