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

zriadení v znení neskorších predpisov  schvaľuje 

 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v 

Hranovnici 

Čl. I. 

Všeobecné ustanovenie 

Účelom týchto Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici (ďalej len 

„Zásady“) je určiť pravidlá odmeňovania poslancov a ďalších členov komisií obecného zastupiteľstva 

pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie. 

Čl. II. 

Pôsobnosť 

Zásady upravujú odmeňovanie: 

a) poslancov obecného zastupiteľstva, 

b) členov komisií obecného zastupiteľstva, 

c) zapisovateľa zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Čl. III. 

Odmena poslancov 

1. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu 

funkcie v kalendárnom roku najviac jeden mesačný plat starostu obce bez zvýšenia podľa 

príslušnej platovej skupiny. 

2. Poslancovi OcZ v Hranovnici patrí mesačná odmena vo výške 1/12 mesačného platu starostu obce 

Hranovnica bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

3. V prípade, že sa poslanec nezúčastní zasadnutia OcZ a svoju neúčasť ospravedlní, patrí mu 

v danom mesiaci odmena podľa odseku 2 v tomto článku znížená o 50%. 

4. V prípade, že sa poslanec nezúčastní zasadnutia OcZ a svoju neúčasť neospravedlní, nepatrí mu v 

danom mesiaci odmena podľa odseku 2 v tomto článku. 

5. Neúčasť na rokovaní OcZ oznámi poslanec v zmysle rokovacieho poriadku OcZ. 

Čl. IV. 

Zapisovateľ na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Zapisovateľ zasadnutia obecného zastupiteľstva má za spracovanie zápisnice zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva nárok na odmenu vo výške 50,- €. 

Čl. V. 

Odmena členov komisií obecného zastupiteľstva 

Za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva pre člena, ktorý nie je poslancom OcZ a s tým 

súvisiacu prácu mu patrí odmena 40,- €. 



Čl. VI. 

Vyplácanie odmien 

1. Poslancom sa vyplácajú odmeny mesačne. 

2. Zástupcovi starostu, zamestnancom obecného úradu, ktorí sú členmi komisie, zapisovateľom 

zasadnutia obecného zastupiteľstva sa odmeny vyplácajú mesačne. 

3. Členom komisií, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva, ani zamestnancami obecného 

úradu sa vyplácajú odmeny raz ročne vo výplatnom termíne za mesiac november. 

4. Podkladom na výplatu odmien sú prezenčné listiny zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a 

komisií, ktoré sú zapisovateľ zasadnutia obecného zastupiteľstva a predsedovia komisií povinní 

predložiť starostovi obce do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa zasadnutie konalo. 

Čl. VII. 

Spoločné ustanovenia 

1. Súčet všetkých odmien poskytnutých členovi komisie, ktorý nie je poslancom, môže dosiahnuť 

v priebehu kalendárneho roka sumu maximálne jednej polovice mesačného platu starostu obce 

bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. V prípade, ak by odmena člena komisie mala 

presiahnuť takúto sumu, odmena nad túto maximálnu sumu sa mu neposkytne. 

2. Poslancovi, ktorý je poverený na výkon funkcie sobášiaceho patrí odmena vo výške 20 EUR za 

každý vykonaný sobášny obrad. 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tieto zásady boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 24.02.2023 

uznesením č. 47/2023. 

2. Tieto zásady nadobúdajú platnosť 01.03.2023. 

3. Prijatím týchto zásad sa rušia všetky doteraz platné Zásady odmeňovania poslancov a členov 

komisií Obecného zastupiteľstva v Hranovnici.  

 

 

 

 

V Hranovnici, dňa 24.02.2023 

PhDr. Angelika Farkašová 

starostka obce 

 


