
Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej na základe § 11 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov vydáva 

 

 

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva 

obce Súľov - Hradná 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

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

Súľov-Hradná upravujú odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva v súlade so 

zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia 

pracovného alebo obdobného pomeru. 

3. Tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

dlhodobo plne uvoľnených zo zamestnania na výkon funkcie poslanca, ktorým patrí v 

súlade s osobitným predpisom so zákonom o obecnom zriadení namiesto mzdy alebo 

inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. 

 

 

 

§ 2 

Odmeňovanie poslancov 

 
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva za výkon funkcie poslanca patrí odmena 10 € za 

každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

2. Poslancovi ktorý je členom, alebo pedsedom komisie patrí odmena 10,-€ za zasadnutie 

komisie v ktorej pracuje. 

3. Poslancovi, okrem odmeny uvedenej v bodoch 1) alebo 2), patrí odmena alebo 

náhrada ktorá mu prislúcha v súvislosti s výkonom funkcie poslanca podľa osobitných 

predpisov. 

4. Odmena sa vypláca prostredníctvom Obecného úradu po skončení posledného 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku. 

 

 

 

§ 3 

Odmeňovanie členov komisií – občanov neposlancov 

 
1. Za výkon funkcie člena komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom – občanovi 

neposlancovi patrí odmena 10,- € pre člena za účasť na zasadnutí komisie. 

2. Odmena sa vypláca prostredníctvom Obecného úradu po skončení posledného 

zasadnutia v kalendárnom roku, po predložení zápisov zo zasadnutí s menným 

zoznamom zúčastnených členov. 

 

 



 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Poslancovi môže vo výnimočných prípadoch obecné zastupiteľstvo odsúhlasiť na 

návrh starostu obce jednorázovú odmenu. 

2. Tieto zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a komisií obecného 

zastupiteľstva schválilo obecné zastupiteľstvo Obce Súľov-Hradná dňa 06.03.2020 

uznesením  č. 16/2020 a nadobúdajú platnosť dňa  23.03. 2020. 

3. Zmeny a doplnky týchto zásad je možné vykonať iba na základe uznesenia obecného 

zastupiteľstva. 

4. Dňom účinnosti týchto zásad sa rušia zásady odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva schválené obecným zastupiteľstvom 

Obce Súľov-Hradná dňa 14.12.2018 uznesením  č.27/2018. 

 

 

 

V Súľove-Hradnej, dňa 06.03. 2020  

 

 

 

   

 

       Ing. Jaroslav  Bušfy 

             starosta obce 

 


