
Dodatok č.1 

k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, 

predsedov komisií  a členov komisií obecného zastupiteľstva- neposlancov 

 

 

V súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. m) a n) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o 

samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento Dodatok 

Č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií - neposlancov (ďalej len "zásady"): 

 

 

 

1.  Článok 3 odsek 1, 5, 6, 8  sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

  

                                                                  Článok 3 

Odmena za výkon funkcie poslanca 

 

 

1. Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena vo výške 20 € za každú osobnú účasť 

na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

5.  Poslancovi OZ prislúcha odmena za účasť na pracovnom stretnutí zvolanom starostom   

     obce vo výške 15 € za osobnú účasť na zasadnutí. 

 

6.  Ak je poslanec na zasadnutí OZ zároveň aj zapisovateľom zápisnice, patrí mu odmena vo  

     výške 10 € za spísanie zápisnice z rokovania OZ. Zápisnica musí byť odovzdaná starostovi  

     obce do 7 dní od konania zasadnutia v elektronickej podobe. 

 

8.  Poslancovi prislúcha odmena aj za aktívnu účasť na obecnej akcii vo výške 30 €/akcia.    

     Pokiaľ je poslanec hlavný organizátor podujatia a celé podujatie riadi, tak mu prislúcha    

     odmena vo výške 50  €/akcia. 

 

2. Článok 5 odsek 1, 3, 4, 5 sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

 

Článok 5 

Predseda a členovia komisií 

1. Za výkon funkcie predsedu komisie obecného zastupiteľstva patrí predsedovi odmena vo 

výške 15 € za vedenie zasadnutia a vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia. 

 

3.   Poslancovi, ktorý je súčasne členom komisie OZ patrí okrem inej odmeny podľa týchto  

      zásad aj odmena vo výške 10 € za účasť na jednom zasadnutí komisie za podmienok: 

 

4.   Členovi komisie OZ z radov občanov patrí odmena vo výške 10 € za osobnú a aktívnu  

      účasť na zasadnutí. 

 

5.  Členovi komisie OZ z radov občanov patrí odmena vo výške 20 € za osobnú a aktívnu 

účasť na akcií obce kratšej ako 5 hodín a 35€  za osobnú a aktívnu účasť na akcií obce dlhšej 

ako 5 hodín. 

 



3. Článok 6 odsek 1 sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

 

Článok 6 

Obrady a iné občianske náležitosti 

 

 

1. Poslancom, ktorí boli poverení vykonávaním obradov (sobáš, pohreb, vítanie do života, 

prijatie jubilantov, rôzne iné slávnosti) patrí odmena: 

 

 

• Sobášiaci a matrikárka    20 €/ akcia 

• Ostatným členom (recitátor, spevák, hudobník) 10 €/ akcia 

• Občiansky pohreb     10 €/ akcia 

• Ostatné obrady     10 €/ akcia 

• Výtvarník /kreslenie do pamätnej knihy/  10 €/ za 1 zápis do pamätnej knihy 

• Kronikár      10 €/ za stranu 

 

 

4. Článok 7 odsek 2 sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

 

Článok 7 

Komisia určujúca výšku príplatku k odmene a mimoriadna odmena 

 

2. Poslancovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce, môže byť 

v kalendárnom roku priznaná jednorazová mimoriadna odmena až do výšky do 500 €. 

 

 

 

 

V Podolí, dňa 22.1.2021  

         ______________________ 

         PaedDr. Rastislav Bobocký 

          starosta obce 

 


