
Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. z. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo tieto

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov 

§1
Úvodné ustanovenia

1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Miloslavov (ďalej len 
„Zásady“) upravujú odmeňovanie:

a) poslancov obecného zastupiteľstva obce Miloslavov,
b) zástupcu starostu obce,
c) členov komisií, ktorí nie sú poslanci.

2. Funkcia zástupcu starostu obce a poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva bez 
prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.

3. Výkon funkcie poslanca zahŕňa okrem priameho kontaktu s občanmi prácu a účasť na 
riadnych a neplánovaných zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov ( ďalej len 
„OZ“ ), zasadnutiach komisií pri OZ, prácu v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 
Miloslavov, účasť na poslaneckých prieskumoch a poslaneckých dňoch, účasť na akciách 
usporiadaných obcou, či občianskych obradoch.

§2
Odmeňovanie poslancov

1. Za výkon poslaneckej činnosti sa poslancovi poskytujú nasledovné odmeny:
a) za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva odmena vo výške 80,00 EUR (pokrytie 

nákladov na prípravu a účasť na OZ z dôvodu plnenia si svojich povinností poslanca),
b) za výkon funkcie zapisovateľa na OZ vo výške 25,00 EUR za vyhotovenie jednej zápisnice,
c) za vykonanie hlavného príhovoru pri občianskych obradoch ( uvítanie detí do života, jubileá a 

pod.) vo výške 10,00 EUR.

2. Odmena podľa ods.l písm. a) tohto článku sa v prípade ospravedlnenej neúčasti na riadnom 
alebo neplánovanom zasadnutí OZ kráti o 50 %; toto platí len pre dve ospravedlnené neúčasti 
na zasadnutí OZ. Pri každej ďalšej ospravedlnenej neúčasti na zasadnutí OZ v rámci 
kalendárneho roku odmena poslancovi neprináleží.

3. Odmena podľa ods.l písm. a) tohto článku v prípade neospravedlnenej neúčasti na riadnom 
alebo neplánovanom zasadnutí OZ poslancovi nepatrí.

4. Poslancovi, ktorý na základe písomného poverenia starostu obce alebo uznesenia OZ 
vykonáva pre obec úlohy nad rámec výkonu funkcie poslanca, možno poskytnúť odmenu 
najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť ich výkonu vo výške 10,00 EUR za každú 
odpracovanú hodinu. Odmena sa vypláca na základe výkazu pracovnej činnosti a tento výkaz 
schvaľuje starosta obce a vypláca sa po ukončení štvrťroka, v ktorom poslanec vykonával 
úlohy podľa poverenia, v termíne určenom pre výplaty zamestnancom obce.

5. Súčet odmien poslanca nesmie v kalendárnom roku presiahnuť jednomesačný plat starostu 
obce bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

§3
Odmeňovanie zástupcu starostu

1. Zástupcovi starostu, ktorý zastupuje starostu obce v rozsahu stanovenom v písomnom 
poverení patrí odmena vo výške 12,00 EUR za každú odpracovanú hodinu. Odmena sa 
vypláca na základe výkazu pracovnej činnosti a tento výkaz schvaľuje starosta obce a vypláca



sa vždy po ukončení štvrťroka, v ktorom zástupca starostu vykonával úlohy stanovené 
v písomnom poverení v termíne určenom pre výplaty zamestnancov obce.

2. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu (ak zanikol mandát starostu pred uplynutím 
funkčného obdobia až do zloženia sľubu novozvoleného starostu), patrí plat podľa osobitného 
zákona.l)

§4
Odmeňovanie členov komisií

1. Členom komisií patrí za ich činnosť a účasť na zasadnutiach komisií odmena. Výška ročnej 
odmeny pre komisie sa určuje vo výške 300 EUR na jednu komisiu za rok. Výšku odmeny pre 
jednotlivých členov komisií určí predseda príslušnej komisie podľa účasti a aktivity 
jednotlivých členov. Predseda príslušnej komisie predkladá písomný návrh spolu
s vyhodnotením činnosti komisie na schválenie OZ, ktoré sa koná v mesiaci november 
v príslušnom kalendárnom roku. Odmena sa vypláca vo výplatnom termíne určenom pre 
výplaty zamestnancov obce za mesiac november.

2. Ak sa člen nezapája do činnosti komisie a nezúčastňuje sa zasadnutia komisie, odmena mu 
neprináleží. Ak člen komisie, ktorý je zamestnancom obecného úradu, vykonáva činnosť 
člena komisie počas svojej pracovnej doby, odmena mu za túto dobu nepatrí.

3. Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac 
vo výške jednej polovice mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej 
skupiny.

4. Poslancovi OZ, ktorý je predsedom stálej komisie pri OZ , patrí odmena vo výške 10,00 EUR 
za prípravu a účasť každého zasadnutia komisie, z ktorého bude vyhotovená a zverejnená 
zápisnica.

§5
Záverečné ustanovenia

1. Poslanec OZ sa môže odmien určených podľa týchto Zásad písomne zrieknuť. V taktom 
prípade mu nebudú odmeny vyplatené.

2. Informáciu o odmenách vyplatených poslancom podľa § 2 ods.4 a § 3 týchto Zásad predkladá 
starosta obce na požiadanie poslanca na najbližšie zasadnutie OZ.

3. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje OZ.
4. Tieto Zásady schválilo OZ v Miloslavove na svojom zasadnutí dňa 3.12.2020 uznesením OZ 

č. 149 a nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021.
5. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov OZ obce 

Miloslavov schválené uznesením OZ č. 47/2017 zo dňa 27.4.2017.

Zákon NRSR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov


