
 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE HRUBOŇOVO 

01/2022 

 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu obce, 

predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva poslancov – neposlancov 

Obce Hruboňovo 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenie 

Obecné zastupiteľstvo v Hruboňove na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu obce, predsedov 

komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva poslancov - neposlancov obce Hruboňovo 

 

Článok 2 

Úvodné ustanovenie 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hruboňove, zástupcu starostu obce 

a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Hruboňove upravujú odmeňovanie:  

1. Poslancov obecného zastupiteľstva a ďalšie náležitosti súvisiace s výkonom ich funkcie  

2. Zástupcu starostu obce  

3. Predsedov a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve poslancov - neposlancov 

 

 

Článok 3 

Predmet úpravy 

- Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu obce, predsedov komisií 

a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Hruboňovo sa vzťahuje na poslancov obecného 

zastupiteľstva, zástupcu starostu obce, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva a 

členov komisie - neposlancov obce Hruboňovo.  

- Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce. Platové pomery a 

odmeňovanie starostu obce sú upravené osobitným právnym predpisom (zákon č. 320/2018 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien 

a doplnkov ). 

 - Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie kontrolóra obce. Platové pomery a 

odmeňovanie kontrolóra obce sú upravené osobitným právnym predpisom ( § 18c ods. 1 až 6 v znení 

zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Článok 4 

Poslanec obecného zastupiteľstva 

1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške 83,- EUR za polrok. 

2. Podkladmi k vyplateniu  odmien poslancom sú prezenčné listiny zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva, ktorá dokumentuje aktívnu účasť na 

rokovaní, pomoc pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí a spoluúčasť na riešení 

problémov obce. 

3. Odmena sa vypláca polročne. 

 

Článok 5 

Zástupca starostu obce  

1. Zástupcovi starostu obce, ktorý je písomne poverený zastupovaním starostu obce, a ktorý nie je na 

výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov, patrí okrem poslaneckej odmeny podľa článku 4 ods. 1,  aj  odmena vo výške 

66,39 EUR mesačne. Odmena sa vypláca polročne. 

2. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu 

zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupcovi 

starostu, ktorý plní úlohy starostu, tak patrí plat starostu obce určeného podľa zákona č. 320/2018 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí primátorov miest v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

3. Zástupcovi starostu možno poskytnúť mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto 

funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce. 

Mimoriadna odmena sa vypláca 1x za rok. 

4. Odmena sa vypláca každý kalendárny mesiac. 

 

Článok 6 

Predseda a člen komisie obecného zastupiteľstva 

1. Poslancovi, ktorý je súčasne predsedom komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej odmeny 

podľa týchto zásad aj odmena vo výške 15,00 EUR za účasť na jednom zasadnutí komisie. 

2. Poslancovi, ktorý je súčasne členom komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej odmeny podľa 

týchto zásad aj odmena vo výške 10,00 EUR za účasť na jednom zasadnutí komisie. 

3. Členovi komisie obecného zastupiteľstva z radov občanov za účasť na jednom zasadnutí patrí 

odmena vo výške 10,00 EUR. 

5. Podkladmi pre poskytnutie odmien sú prezenčné listiny zo zasadnutia komisie.  

6. Členom komisií, ktorí nie sú poslancami možno poskytnúť odmenu podľa zásad odmeňovania členov 

komisií najviac jednu polovicu mesačného platu starostu, bez zvýšenia príslušnej platnej skupiny 

7. Odmeny sa vyplácajú polročne podľa prezenčnej listiny. 

 

 

 

 



Článok 7 

Mimoriadna odmena poslanca 

1. Poslancovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce, môže byť v kalendárnom roku 

priznaná jednorazová mimoriadna odmena, na základe zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. 

v znení neskorších predpisov, podľa § 25 ods. 8, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat 

starostu, bez zvýšenia príslušnej platnej skupiny. 

2. O priznaní a výške odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  

3. Návrh na schválenie jednorazovej odmeny môže podať výlučne starosta obce, poslanec alebo 

skupina poslancov obecného zastupiteľstva, a to najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.  

4. Obecné zastupiteľstvo môže nad rámec článku 4 schváliť odmenu pri ukončení volebného obdobia 

poslancom obecného zastupiteľstva za každý rok pôsobenia v OcZ v maximálnej výške 50 EUR/ rok. 

 

Článok 8 

Vzdanie sa odmeny poslanca, člena komisie obecného zastupiteľstva 

1. Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca, člena komisie obecného zastupiteľstva. 

2. Čestné vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca, člena komisie obecného zastupiteľstva 

musí byť zaslané na obecný úrad v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku. 

 

Článok 8 

Spoločné ustanovenia 

1. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, alebo člena komisie. 

2. Uvedené zásady môže OcZ kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám, alebo prijatím 

nových zásad. Na prijatie týchto zásad, alebo na ich zmenu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov.  

3. Na prijatie uznesenia podľa článku 7 ods.1, týchto zásad sa vyžaduje nadpolovičný súhlas väčšiny 

prítomných poslancov. 

Článok 10 

Záverečné ustanovenie 

1. Zmeny a doplnky týchto Zásad odmeňovania schvaľuje obecného zastupiteľstvo. 

2. Týmito Zásadami odmeňovania poslancov a orgánov obce sa ruší VZN O zásadách odmeňovania 

volených funkcionárov Obce Hruboňovo č. 4/2010 zo dňa 16.08.2010  

3. Tieto Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce schválilo Obecné zastupiteľstvo v 

Hruboňove na svojom zasadnutí dňa 12.12.2022 uznesením č.22/2022 

4. Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia OcZ a účinnosť dňom 01.01.2023. 

 

 

                Vladimír Fabo v.r. 
        starosta obce 

 

Vyvesené : 13.12.2022 

Zvesené : ......................... 


