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Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 9 písm. A/ bod 1  dňa  4. januára 2011 

 

Účinnosť od 4. januára 2011 



Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach v súlade s § 11 ods.4 písm. k)  a § 25 ods. 9 zákona SNR  č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien a doplnení vydáva  tieto  

 

 

Zásady  
odmeňovania poslancov  

Obecného zastupiteľstva v Kovarciach  

a volených orgánov Obce Kovarce  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kovarciach a volených 

orgánov Obce Kovarce  (ďalej len  „zásady“)  upravujú poskytovanie odmien, 

podmienky a spôsob odmeňovania: 

a) poslancov obecného zastupiteľstva  (ďalej len „poslanec“) 

b) poslanca - zástupcu starostu obce  (ďalej len „zástupca starostu“) 

c) predsedov komisií a členov komisií  

d) zapisovateľke obecného zastupiteľstva 

e) osobám podieľajúcim sa na zabezpečovaní samosprávnych činností a potrieb obce. 

 

 

§ 2 

Odmeňovanie poslancov   

 

1. Poslancovi  patrí odmena za: 

a) účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 13,28 € za zasadnutie 

b) účasť na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré je zvolané starostom obce vo výške 

6,00 € za zasadnutie 

2. V prípade, že účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1 písm. a) a b)  je kratšia 

ako polovica času trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu. 

3. Poslancovi za neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva odmena nepatrí. 

4. Podkladom pre priznanie odmeny poslancovi je prezenčná listina zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, alebo prezenčná listina z pracovného stretnutia poslancov podpísaná 

prítomnými poslancami. 

5. Odmena podľa ods. 1 písm. a) a  b)  sa vypláca poslancom štvrťročne, v najbližšom 

výplatnom termíne určenom pre pracovníkov obce. 

6. Poslancovi  s prihliadnutím na kvalitu výkonu  jeho funkcie, zohľadňujúc jeho prácu 

a aktivitu (napr. pri príprave VZN, vnútorných noriem obce, príprave materiálov na 

rokovanie obecného zastupiteľstva) môže byť poskytnutá aj mimoriadna odmena 

jedenkrát v roku na návrh starostu  obce  po schválení obecným zastupiteľstva. 

 

 

§ 3 

Odmeňovanie zástupcu starostu 

 

1. Zástupcovi starostu patrí pravidelná mesačná odmena vo výške 60,00 €. 

2. Zástupcovi starostu s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie, zohľadňujúc jeho 

prácu a aktivitu (napr. pri prípravách materiálov na zasadnutie obecného zastupiteľstva, 



príprave VZN, vnútorných noriem obce) môže byť poskytnutá aj mimoriadna odmena 

jedenkrát v roku na návrh starostu  obce  po schválení obecným zastupiteľstva. 

3. Mesačná odmena podľa ods. 1 sa  vypláca zástupcovi starostu mesačne,  vo výplatnom 

termíne určenom pre pracovníkov obce.  

4. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu  [ak zanikol mandát starostu pred 

uplynutím funkčného obdobia podľa § 13a ods.  1 písm. c) až i) zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení] patrí plat v zmysle § 4 zákona 

č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest.  

 

 

§ 4 

Odmeňovanie predsedov a členov komisií 

 

1. Predsedovi komisie patrí odmena vo výške 9,96 € za zasadnutie. 

2. Členovi komisie patrí odmena vo výške 4,98 € za zasadnutie. 

3. Podkladom pre priznanie odmeny predsedovi a členom komisií je prezenčná listina zo 

zasadnutia komisie. 

4. Predsedovi  a členom komisie za neúčasť na zasadnutí komisie odmena nepatrí. 

5. Ak sa člen komisie do činnosti komisie nezapája, odmena mu nepatrí. 

6. Odmena podľa ods. 1 a ods. 2 sa vypláca predsedovi a členom komisie   štvrťročne,  

v najbližšom výplatnom termíne určenom pre pracovníkov obce. 

 

 

§ 5 

Odmeňovanie zapisovateľky obecného zastupiteľstva 

 

1. Zapisovateľke zápisnice zo zasadnutí  obecného zasadnutia  (ďalej len „zapisovateľka“) 

patrí odmena vo výške 13,28 € za zasadnutie. 

2. Podkladom pre priznanie odmeny zapisovateľke  je prezenčná listina zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva podpísaná zapisovateľkou a vyhotovená zápisnica zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

3. Odmena podľa ods. 1 sa vypláca zapisovateľke štvrťročne,  v najbližšom výplatnom 

termíne určenom pre pracovníkov obce.  

 

§ 6 

Odmeňovanie osôb podieľajúcich sa na zabezpečovaní 

 samosprávnych činností a potrieb obce 

 

1. Za obrad uzavretia manželstva, uvítania detí do života, prijatia jubilantov v obradnej 

sieni, spoločenské slávnosti (prijatie významných osobností a návštev v obradnej sieni , 

udelenie čestného občianstva obce a pod.), obrad poslednej rozlúčky a obrad pamiatky 

zosnulých patrí: 

a) rečníkovi  odmena 12,00 € za obrad 

b) matrikárke odmena 12,00 € za obrad 

c) členovi ZPOZ a recitátorovi odmena 10,00 € za obrad 

d) výtvarníkovi za písanie a kreslenie do pamätnej knihy odmena 8,00 € za jeden zápis. 

2. Odmena podľa ods.1 písm. a) až d) sa vypláca jedenkrát ročne (po ukončení 

kalendárneho roka), v najbližšom výplatnom termíne určenom pre pracovníkov obce.  



3. Vedúcim speváckych skupín, vedúcemu dychovej hudby a hudobníkovi 

zabezpečujúcemu hudobný doprovod pre spevácke skupiny patrí  paušálna mesačná 

odmena vo výške 3,32 €. 

4. Odmena podľa ods. 3 sa vypláca  štvrťročne,  v najbližšom výplatnom termíne určenom 

pre pracovníkov obce.  

5. Členom redakčnej rade obecných novín  Kovarský  mesačník patrí odmena: 

a) vedúcemu redakčnej rady vo výške 10,00 € za vydanie jedného čísla obecných novín 

b) členovi  redakčnej rady vo výške 3,32 € za účasť na zasadnutí redakčnej rady 

a príprave jedného čísla obecných novín. 

6. Odmena podľa ods. 5 písm. a) a b)  sa  vypláca  štvrťročne, v najbližšom výplatnom 

termíne určenom pre pracovníkov obce.  

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kovarciach a volených 

orgánov Obce Kovarce boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Kovarciach 

č. 9 písm. A/ bod. 1  zo dňa  4. januára 2011. 

2. Zmeny a doplnky Zásad  odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kovarciach 

a volených orgánov Obce Kovarce schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

3. Tieto Zásady  odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kovarciach a volených 

orgánov Obce Kovarce nadobúdajú účinnosť dňom schválenia. 

 

 

 

 

V Kovarciach, dňa 4.1.2011 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Mgr. Helena Paučírová 

                                                                                                                  starostka obce Kovarce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


