
 
Odmeňovací poriadok poslancov obecného zastupiteľstva, členov 
stálych a dočasných komisií obecného zastupiteľstva obce Malé 

Zálužie 
 
 
Čl. 1. 
Úvodné ustanovenia 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Malé Zálužie v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov §11, ods. 4 písm. k) vydáva „Poriadok 
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Malé Zálužie, členov stálych a dočasných 
komisií Obecného zastupiteľstva Malé Zálužie( ďalej len „Poriadok odmeňovania OZ“), ktorý 
upravuje odmeňovanie poslancov a členov stálych a dočasných komisií OZ  Malé Zálužie. 
 
Čl.2. 
Sadzby odmien 
 
(1) 
a. Poslanci OZ sú volení v priamych voľbách občanmi obce. Za výkon funkcie poslanca obce 
patrí poslancovi odmena. Poslancovi OZ za účasť na riadnom zasadnutiach OZ v roku patrí 
odmena vo výške 25,-/ zasadnutie. Táto odmena bude percentuálne skrátená za neúčasť za 
hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní sa považuje aj to, keď je poslanec prítomný na hlasovaní, 
ale nehlasuje. 
b. Poslancovi za účasť na mimoriadnom zasadnutí OZ patrí odmena vo výške 14,.eur, táto 
odmena bude percentuálne skrátená za neúčasť na hlasovaní. 
c. Odmena je vyplácaná raz ročne. 
 
(2) 
Funkciu zástupcu starostu vykonáva jeden z poslancov, ktorý je zvolený ostatnými 
poslancami na návrh starostu. Výška odmeny je 33,- eur/mesačne. 
a. Zástupca starostu vedie OZ v neprítomnosti starostu. Zástupca starostu zastupuje starostu 
v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. Zástupcovi starostu , ktorý plní úlohy 
starostu, patrí plat podľa osobitného zákona ( zákon NR SR č. 253/1994 Z. z.). 
    
(3)  
 Komisie sú vytvorené z poslancov a obyvateľov obce – odborníkov. Pôsobia ako poradné, 
iniciatívne a kontrolné orgány obce. Každá komisia pozostáva z predsedov a členov. 
 
a. Predsedom a podpredsedom komisií za účasť na zasadnutí komisie v roku patrí odmena vo 
výške 7,-eur/zasadnutie. Táto odmena bude percentuálne skrátená za neúčasť za hlasovaní. 
 
b. Členom komisií na zasadnutí komisie v roku patrí odmena 4,- Eur/zasadnutie. Táto odmena 
bude percentuálne skrátená za neúčasť za hlasovaní. 
 
c. Predseda komisie vypočíta výšku odmeny pre svojich členov komisie a predkladá OZ. Za 
správnosť, dôveryhodnosť a oprávnenosť zodpovedá predseda komisie. 
 



Odmena je vyplácaná raz ročne. 
 
Čl.3.  
Krátenie odmien 
 
Na základe návrhu starostu obce, prípadne poslanca OZ môže obecné zastupiteľstvo chváliť 
odmeny poslancom alebo členom komisií v prípade neospravedlnenej účasti na zasadnutiach 
OZ alebo nevykonávania činnosti v komisii. 
 
 
Čl.4 
Záverečné ustanovenia 
 
(1) Tento poriadok schválilo OZ svojím uznesením........ 
(2) Tento poriadok nadobúda účinnosť...................... 
 
 
 
Vyvesené: 
Zvesené: 
 
 
V Malom Záluží 


