
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Kráľovej 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 Hornej Kráľovej 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornej Kráľovej (ďalej len 

Zásady) upravujú odmeňovanie: 

a. poslancov obecného zastupiteľstva 

b. členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami  

c. zástupcu starostu 

 

2. Obec poskytuje tieto odmeny vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie 

podľa týchto zásad odmeňovania poslancov. 

 

3. 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 Hornej Kráľovej. Poslanec stráca nárok na odmenu za výkon funkcie 

poslanca dňom doručenia vzdania sa tohto nároku. 

 

4. 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 Hornej Kráľovej. Nárok na odmenu za 

výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva stráca dňom doručenia vzdania sa 

tohto nároku. 

 

5. Poslancovi patrí okrem odmeny aj náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti 

s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre 

zamestnancov v pracovnom pomere, t. j. podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších predpisov. 

 

6. Pokiaľ bola zo strany zamestnávateľa poskytnutá poslancom alebo členom komisií, ktorí 

nie sú poslancami náhrada mzdy alebo inej odmeny v súvislosti s výkonom poslaneckej 

funkcie, má zamestnávateľ nárok na jej refundácie od obce. 

 

 

Článok II. 

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

zastupiteľstva - avšak len v prípade splnenia podmienky účasti na celom zasadnutí včítane 

hlasovania nasledovne: 

a, za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 15,- Eur 

b, za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva vo výške 10,-Eur  

 



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

a jeho orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice konkrétne 

orgánu. 

 

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 na 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. Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z prezenčných listín, ako aj iných 

podkladov dokumentujúcich konkrétnu činnosť poslanca v súvislosti s plnením jeho 

funkcie.  

 

5. 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 jedno rázovo 

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

 

6. Odmeny poslancom sa spracovávajú raz ročne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne 

Obecného úradu v Hornej Kráľovej t.j. do 10 dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac 

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

 

Článok III. 

Odmeňovanie členov komisií  

Obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami 

 

1. 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 nasledovne: 

a, za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva vo výške10,-Eur  

 

2. Člen komisie obecného zastupiteľstva je povinný preukazovať nárok na odmenu tak, že 

svojim podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia 

konkrétneho orgánu. 

 

3. Zapisovateľke OZ patrí odmena vo výške 30,- Eur za každú účasť na rokovaní Obecného 

zastupiteľstva. 

 

4. Odmeny členom komisií sa spracovávajú raz ročne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne 

Obecného úradu v Hornej Kráľovej t.j. do 10 dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac 

poukázaním na účet člena komisie v peňažnom ústave, resp. v hotovosti z pokladne obce. 

 

 

Článok IV. 

Odmeňovanie zástupcu starostu 

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

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



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

uznesenia. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornej Kráľovej boli 

schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Hornej Kráľovej dňa 07.12.2022, 

Uznesenie č. 42-II.-OZ/2022. 

 

 

2. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia OZ. Týmto dňom sa zrušujú Zásady 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva  obce Horná Kráľová zo dňa 28.08.2014 

a to vrátane všetkých dodatkov a doplnení. 

 

3. Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je možné 

vykonať iba na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Horná Kráľová 

 

4. Zásady odmeňovania poslancov obce Horná Kráľová nadobúda právnu účinnosť 

pätnástym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce. 

 

 

 

 

        Ing. Peter Šoka 

       starosta obce Horná Kráľová 

 

 

 

 

Pred schválením: 

VYVESENÉ: 22.11.2022 

ZVESENÉ: 07.12.2022 

 

Po schválení: 

VYVESENÉ: 08.12.2022 

ZVESENÉ: 23.12.2022 

 

 

 

 

 

 


