
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, ČLENOV 

KOMISIÍ A ČLENOV PRACOVNÝCH SKUPÍN OBCE SEMEROVO 

 

Obecné zastupiteľstvo v Semerove na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto Zásady 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Semerovo. 

§ 1 

Predmet úpravy 

 1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Semerovo upravujú 

odmeňovanie: 

a) poslancov obecného zastupiteľstva,  

b) členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami,  

c) členov dočasne zriadených pracovných skupín 

c) zástupcu starostu  

2. Poslanec obecného zastupiteľstva je oprávnený vzdať sa odmeny. Vzdanie sa odmeny je 

potrebné uskutočniť písomne s vlastnoručným podpisom uvedením dátumu a s doručením na obecný 

úrad v Semerove.  Poslanec stráca nárok na odmenu za výkon funkcie poslanca dňom doručenia 

vzdania sa tohto nároku na obecný úrad obce Semerovo. 

 3. Člen komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom, je oprávnený vzdať sa 

odmeny. Vzdanie sa odmeny je potrebné uskutočniť písomne s vlastnoručným podpisom uvedením 

dátumu a s doručením na obecný úrad v Semerove. Nárok na odmenu za výkon funkcie člena komisie 

obecného zastupiteľstva stráca dňom doručenia vzdania sa tohto nároku na obecný úrad obce 

Semerovo. 

§ 2 

Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

1.  Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena za účasť na zasadnutí orgánov 

obecného zastupiteľstva, v prípade splnenia podmienky - účasti na celom zasadnutí včítane 

hlasovania - takto: 

 a) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva ......30,00............. € BRUTTO 

c) za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva ...10,00.... € BRUTTO. 



 2. Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a 

jeho orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia konkrétneho 

orgánu. 

3. Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z týchto prezenčných listín. 

 4. Odmeny poslancom sú vyplácané 2krát ročne, v júni a v decembri bežného roka,  vo 

výplatnom termíne obce Semerovo.  

5. Súčet všetkých odmien poslanca obecného zastupiteľstva nesmie v kalendárnom roku 

presiahnuť sumu jedného mesačného platu starostu obce Semerovo  v danom kalendárnom roku bez 

zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.  

§ 3 

Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú 

poslancami 

1. Stálemu členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec, patrí odmena za 

účasť na zasadnutí  orgánov obecného zastupiteľstva, avšak len v prípade splnenia podmienky účasti 

na celom zasadnutí včítane hlasovania takto:  

a) za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva .....10,00...... €.  

 2. Člen komisie obecného zastupiteľstva je povinný preukazovať nárok na odmenu svojim 

podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia komisie obecného 

zastupiteľstva. 

3.  Odmena je členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec, uhrádzaná na 

základe prezenčnej listiny zo zasadnutí príslušnej komisie, odsúhlasenej predsedom komisie 

a starostom obce, 2krát ročne – v júni a v  decembri bežného roka, vo výplatnom termíne obce 

Semerovo. 

4.  Odmena členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec nesmie v 

kalendárnom roku presiahnuť polovicu mesačného platu starostu obce Semerovo v danom 

kalendárnom roku bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

5. Členovia dočasne zriadených pracovných skupín pracujú bez nároku na odmenu.  

§ 4 

Odmeňovanie zástupcu starostu 

1. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena 

podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % 

mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.  



2. Tým nie je dotknutá odmena podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 25 

odseku8.  

3. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety a tretej vety sa 

vzťahujú osobitné predpisy. Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej vety obec 

zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom. 

4.  Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu sa popri tejto odmene nevyplácajú  

odmeny v zmysle § 2 týchto zásad.  

5.  Odmena za vykonávanie úloh zástupcu starostu sa vypláca mesačne bezhotovostne vo 

výplatnom termíne obce Semerovo. 

§ 5 

Záverečné ustanovenie 

1.  Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií a členov 

pracovných skupín obce Semerovo boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce 

Semerovo č. VIII/3/2019 – 8, dňa 08.03.2019. 

2.  Tieto zásady nadobúdajú účinnosť  dňom schválenia obecným zastupiteľstvom.  

 

 

V Semerove, dňa 08.03.2019                                                                           Mgr. Milan Mikulec 

               starosta obce  


