
Zásady odmeňovania poslancov  
 obecného zastupiteľstva obce Ostrov 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrove podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9 zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) 

sa uznieslo na týchto Zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce 

Ostrov: 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1.  Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ostrov (ďalej „Zásady“) 

upravujú odmeňovanie: 

a) poslancov Obecného zastupiteľstva obce , 

b) zástupcu starostu obce . 

 

 

Článok 2 

Poslanecká odmena 
 

Poslancovi sa poskytujú nasledovné odmeny: 

1.  Odmena  vo výške 80,- EUR za každú účasť poslanca na riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

2.  Odmena vo výške 40,- EUR za každú účasť poslanca na pracovnom rokovaní poslancov 

obecného zastupiteľstva, ktoré je zvolané starostom obce, resp. jeho zástupcom. 

3. Odmena  vo výške 30,-EUR za účasť a prípravu kultúrnych podujatí organizovaných 

obcou. 

4. Odmena nepatrí poslancovi, ktorý preukázateľne písomne alebo ústne do zápisnice vyhlási, 

že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny, a to až do času, kým rovnakým spôsobom 

nevyhlási opak. 

 

 

Článok 3 

Odmeňovanie zástupcu starostu 

 

1. Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona 

o obecnom zriadení, sa poskytuje odmena vo výške 600 ,- EUR a to raz ročne. 

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

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

predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo prijatím uznesenia. 
 

 

Článok 4 

Spoločné ustanovenia 

 

1.  Odmena za výkon funkcií uvedených v čl.1 ods. 1 písm. a), b),  sa bude vyplácať 1-krát v 

roku, a to v mesiaci december príslušného kalendárneho roka. Vyplatenie odmien za výkon 



jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet 

poslanca. Podkladom pre vyplatenie odmien poslancov sú prezenčné listiny zo zasadnutí 

jednotlivých orgánov. 

2. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce boli 

schválené obecným zastupiteľstvom obce Ostrov dňa 11.02.2023 uznesením č.3.9/2023. 

3.   Zásady  nadobúdajú účinnosť od 1.3.2023. 

4.  Nadobudnutím účinnosti týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva obce Ostrov schválené uznesením č.4/2019 zo dňa14.05.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

František MARCIN, v.r. 

                                                                                                                        starosta obce 


