
Zásady odmeňovania poslancov 
Obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom

Obecné zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) 
a § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

sa uznieslo na týchto 
zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Strede nad Bodrogom.

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1.  Účelom  týchto  zásad  je  stanovenie  pravidiel  odmeňovania  poslancov  Obecného 
zastupiteľstva  v  Strede  nad  Bodrogom  (ďalej  len  poslancov)  s  ohľadom  na  množstvo 
plnených úloh a časovú náročnosť výkonu funkcie poslanca.

Článok 2
Odmeny poslancov

1. Poslancovi sa poskytujú nasledovné odmeny:
a) vo výške 35,00 eur za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva, či 

už riadnom alebo mimoriadnom,
b) vo výške 10,00 eur za každú účasť poslanca na inom pracovnom rokovaní s účasťou 

poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré je zvolané starostom obce,
c) vo  výške  10,00  eur za  účasť  poslanca  -  predsedu  komisie  na  zasadnutí  komisie 

obecného zastupiteľstva,
d) vo výške 7,00 eur za účasť poslanca – člena komisie na zasadnutí komisie obecného 

zastupiteľstva,
e) vo výške 10,00 eur za účasť poslanca pri uzavretí manželstva ako sobášiaceho.

Všetky sumy sú uvedené brutto a podliehajú dani podľa platných predpisov.

2. Odmena za prácu v komisii obecného zastupiteľstva sa poslancovi priznáva za maximálne 
dve rokovania komisie v príslušnom mesiaci.

3. Poslancovi sa môže poskytnúť aj mimoriadna odmena
a) v prípade väčšej náročnosti plnených úloh alebo pri plnení mimoriadnych úloh,
b) za organizovanie akcií obce a za účasť na nich.

 Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo niektorý z poslancov. O poskytnutí tejto 
odmeny a jej výške rozhodne obecné zastupiteľstvo prijatým uznesením.

Článok 3
Odmeny zástupcu starostu

1. Zástupcovi starostu sa poskytuje mesačná odmena vo výške  10,00 eur. Okrem toho má 
zástupca starostu ako poslanec nárok aj na odmeny podľa článku 2.



Článok 4
Spoločné ustanovenia

1. Všetky odmeny v zmysle týchto zásad sa vyplácajú štvrťročne v najbližšom nasledujúcom 
výplatnom termíne zamestnancov obce.
2. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca.
3.  Podkladom na zúčtovanie odmien podľa čl.  2 ods. 1 písm. a) a b) je prezenčná listina 
potvrdená starostom obce, podľa písm. c) a d) je prezenčná listina a zápisnica s uvedenými 
závermi zo zasadnutia komisie odovzdaná predsedom komisie starostovi obce.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1.  Zásady  odmeňovania  poslancov  Obecného  zastupiteľstva  v  Strede  nad Bodrogom boli 
schválené  obecným  zastupiteľstvom   na  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  dňa29.4.2010 
uznesením číslo 125/2010.
2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
3. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo svojim uznesením.

V Strede nad Bodrogom dňa 5.5.2010

                          

                                                                                                   Ing. František Gecse
                                                                                                         starosta obce


