
 

OBEC ŽEHŇA 
 

Obecné zastupiteľstvo v Žehni v súlade s § 11 odst. 4 písm. k.) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto 

 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Žehni 
 

 

Článok 1 

Rozsah platnosti 

 

1.  Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Žehni ( ďalej len Zásady)    

upravujú odmeňovanie: 

a) poslancov obecného zastupiteľstva, 

b) poslancov – členov obecnej rady, 

c) poslancov – predsedov a členov stálych komisií OcZ. (ďalej len „poslanec“). 

2.  Ustanovenia týchto Zásad sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je dlhodobo plne 

uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie: zástupca starostu. 

3.  Poslancom uvedeným v ods. 2) tohto článku Zásad namiesto odmeny primeraný plat od obce v 

súlade so Štatútom Obce Žehňa. 

 

 

Článok 2 

Poslanecká odmena 

 

1.  Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce základná poslanecká odmena mesačne vo výške 7% 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve na základe údajov Štatistického 

úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. 

2.  Za každú účasť na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Žehni (ďalej len „OcZ“ ) patrí poslancovi 

odmena vo výške 18 EUR, poslancovi na zasadnutí obecnej rady (ďalej len OR) odmena vo výške 10 

EUR, zástupcovi starostu obce patrí odmena vo výške 20 EUR. 

3. Poslancovi za neúčasť na rokovaní OcZ a OR odmena nepatrí. 

4.  Poslancom OcZ s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, zohľadňujúc ich prácu a aktivitu, 

napr. na prípravách materiálov na rokovanie OcZ, príprave VZN, vnútorných predpisov obce, ako aj 

s prihliadnutím na ich aktivity v príslušných komisiách a OR, môže byť 2x v roku na návrh OR po 

schválení starostom obce vyplatená mimoriadna odmena. 

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

 

 

Článok 3 

Odmena predsedu a členov komisie Obecného zastupiteľstva v Žehni 

 

1.  Poslancovi, ktorý je predsedom komisie OcZ patrí k poslaneckej odmene podľa Článku 2 týchto 

Zásad aj odmena vo výške 30 EUR za kalendárny rok za výkon funkcie predsedu komisie. 

2.  Poslancovi, ktorý je členom komisie OcZ a členom komisií patrí odmena vo výške max. 20 EUR 

za prácu v predmetnej komisii v závislosti od počtu riešených prípadov. O výške odmeny rozhoduje 

predseda komisie. 

 

 



Článok 4  

Zúčtovanie odmien poslanca 

 

1.  Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov podľa Článku 2 odst. 2 a podľa Článku 3 odst. 1a 2 

týchto Zásad sú prezenčné listiny zo zasadnutí orgánov OcZ. 

2.  Odmeny podľa Článku 2 ods.1) sa spracovávajú mesačne a podľa Článku 2, odst. 2 sa vyplácajú 

štvrťročne poukázaním na účet poslanca v peňažnom ústave. 

3.  Odmeny podľa Článku 2 ods. 4) týchto Zásad sa vyplácajú 1x ročne spravidla ku koncu roka a to 

poukázaním na účet poslanca v peňažnom ústave. 

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

prostriedkov Obce Žehňa. 

 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Žehni boli schválené uznesením  

     č. 1/11/2011 Obecného zastupiteľstva v Žehni. 

2.  Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje OcZ. 

3.  Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2011. 

4.  Schválením týchto Zásad sa ruší poriadok odmeňovania volebných orgánov obce z roku 2006. 

 

 

 

 

 

V Žehni dňa  25.11.2011 

 

 

                  Andrej Lazor 

                  starosta obce 


