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N á v r h n a u z n e s e n i e 

 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote  

a) s c h v a ľ u j e  
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, 
podľa § 11, ods. 4, písm. k) „Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva  
obce Veľké Úľany “ 

 

Dôvodová správa: 

 

 

Od 1. februára 2019 je účinný zákon č. 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Tento zákon upravuje odmeňovanie poslancov, tak že od 1. februára 2019 mení a dopĺňa 
príslušné ustanovenia citovaného zákona. 

Znenie §- u  25 ods. 8/  zákona o obecnom zriadení po zmene vykonanej zákonom č. 5/2019 : 

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

funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden 

mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Poslancovi, ktorý 

vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu môže nad rámec odmeny podľa prvej vety 

patriť ďalšia odmena určená v zásadách odmeňovania poslancov. 
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ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV  

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

OBCE Veľké Úľany   

 

§ 1  

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Úľany  upravujú 

odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva v súlade so zákonom Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 

§ 2 

ODMEŇOVANIE POSLANCOV 

(1) Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie poslanca odmena vzhľadom 

na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie takto: 

a) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva  100 €/ zasadnutie 

b) za účasť na pracovnom rokovaní  50 €/ rokovanie 

c) za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva ako predseda komisie 

30 €/ zasadnutie 

 

(2) Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

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

zasadnutia konkrétneho orgánu.  

(3) Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z  prezenčných listín podľa § 2 ods. 2 

týchto zásad 

(4) Odmeny poslancom budú vyplácané prostredníctvom obecného úradu obce polročne. 

 

§ 3 

Vzdanie sa odmeny poslanca 

(1)  Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca, ktoré mu prináleží podľa týchto zásad. 

(2) Práv na odmenu sa poslanec vzdá písomným vyhlásením o vzdaní sa odmeny poslanca   

      s úradne overeným podpisom. Vzdanie sa práva na odmenu poslanca je účinné dňom  

     doručenia písomného vyhlásenia poslanca na obecný úrad, ktoré má byť zaevidované  

     v registratúrnom denníku obecného úradu.   

 

                                                                         § 4 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

(1) Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Úľany boli 

schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce  Veľké Úľany č. 22-OZ/2019 dňa 

13.02.2019. 

 

(2) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia  

 



(3) Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je možné 

vykonať iba na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Veľké Úľany . 

(4) Súčasne sa rušia Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov  

komisií pri OZ obce Veľké Úľany zo dňa 13.4.2015, číslo uznesenie 15-OZ/2015, bod č. 7/c.  

 

 

 

 

Vo Veľkých Úľanoch dňa 14.02.2019 

 

 

 

 

       Ing. František Gőgh,DBA 

        starosta obce 

 


