
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisii                                   

Obecného zastupiteľstva  obce Častá 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Častá (ďalej len „ OZ Častá“) na základe § 11 ods. 4 písm. 

k)  a § 15 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, vydáva tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva     

obce Častá. 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1.) Zásady odmeňovania poslancov OZ Častá  ( ďalej len „zásady“ ) sa vzťahujú na 

poslancov OZ Častá, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce pre 

konkrétne volebné obdobia v súlade so zákonom č. 346/1990 o voľbách do 

orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. 

2.) Práca poslanca OZ Častá je dobrovoľná činnosť, ktorú vykonáva zásadne mimo 

pracovného času a bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. 

3.) Poslancovi OZ Častá poskytuje obec Častá odmenu v zmysle § 25 ods. 8 zákona 

č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákona o obecnom zriadení“). Táto odmena sa poskytuje za pracovnú aktivitu, 

ktorá okrem priameho kontaktu s občanmi predstavuje najmä prácu a účasť 

v komisiách OZ Častá, účasť na zasadnutiach OZ Častá a ďalších činnostiach 

vyplývajúcich z mandátu poslanca. 

4.) Členovi komisie OZ Častá, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu 

v zmysle § 15 ods. 4 zákona. o obecnom zriadení. 

 

§ 2 

 

Odmeňovanie poslancov 

 

 

1.) Poslancovi  patrí za výkon tejto funkcie paušálna odmena vo výške 30 € mesačne 

brutto.  

2.) Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom 

funkcie poslanca vznikli  podľa osobitných predpisov, platných pre zamestnancov 

v pracovnom pomere.  

3.) Činnosť poslanca, z  ktorej vzniká nárok na náhradu výdavkov mimo územia obce 

Častá a na území Slovenskej republiky musí byť pred jej uskutočnením 

schválená starostom obce ( napr. pracovná cesta mimo územia obce). 



4.) Činnosť poslanca, z  ktorej vzniká nárok na náhradu výdavkov mimo územia 

Slovenskej republiky, musí byť pred jej uskutočnením schválená obecným 

zastupiteľstvom 

5.) Odmena podľa prvého odseku slúži zároveň ako náhrada skutočných výdavkov, 

ktoré poslancovi vznikli v súvislosti z výkonom tejto funkcie na území  obce 

Častá. 

6.) Poslancovi možno poskytnúť nad rámec paušálnej  odmeny podľa prvého 

odseku, ďalšiu mimoriadnu odmenu, určenú v § 5 týchto zásad odmeňovania 

poslancov. 

7.) Odmena sa vypláca polročne prevodom na bankový účet. 

 

 

§ 3 

 

Odmeňovanie zástupcu starostu 

 

1.) Zástupcovi starostu, ustanoveného do funkcie podľa ustanovenia § 13b zákona 

o obecnom zriadení, patrí za výkon funkcie v rozsahu písomného poverenia 

určenom starostom a za účasť na zasadnutiach OZ a za vykonávanie úloh 

ktorými ho poveril starosta ústne, odmena 132 € mesačne brutto. 

2.) Odmena sa vypláca prevodom na bankový účet zástupcu starostu. 

3.) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohu starostu obce v dôsledku zániku mandátu 

starostu pred uplynutím funkčného obdobia, patrí plat podľa zákona č. 253/1994 

Zb. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov  a to až do zloženia sľubu novozvoleného starostu. 

4.) Zástupcovi starostu  možno poskytnúť nad rámec paušálnej  odmeny podľa tohto 

odseku, ďalšiu mimoriadnu odmenu, určenú v § 5 týchto zásad odmeňovania 

poslancov 

5.) Zástupcovi starostu neprináleží odmena za výkon funkcie poslanca OZ podľa § 

2  ods. 1. 

 

§ 4 

 

Odmeňovanie členov komisií 

 

1.) Členovi komisie OZ Častá, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu 

v zmysle § 15 ods. 4 zákona. o obecnom zriadení  za mimoriadny prínos pre 

rozvoj obce, za iniciatívne aktivity pri realizácii rozvojových projektov a za aktívnu 

účasť a podiel na organizovaní významných spoločenských, kultúrnych, 

športových aktivít.  

2.) Členovi komisie, ktorý nie je poslancom OZ,  môže byť poskytnutá odmena podľa 

zásad odmeňovania poslancov,  najviac však v roku vo výške jednoročnej 

paušálnej odmeny poslanca brutto podľa § 2  ods. 1.týchto zásad. 



3.) Odmenu členovi komisie, jej formu a výšku,  schvaľuje obecné zastupiteľstvo na 

návrh starostu. 

§ 5 

Mimoriadne odmeny  

 

1.) Zástupcovi starostu možno poskytnúť odmenu  nad rámec odmeny v zmysle § 

3 ods. 1 tohto nariadenia   za mimoriadny prínos pre rozvoj obce, za iniciatívne 

aktivity pri realizácii rozvojových projektov a za aktívnu účasť a podiel na 

organizovaní významných spoločenských, kultúrnych, športových 

aktivít,  najviac však v kalendárnom roku  do výšky jedného mesačného platu 

starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej  skupiny. 

2.) Poslancovi, ktorý vykonáva činnosti nad rámec povinností a činnosti poslanca 

OZ, možno poskytnúť mimoriadnu  odmenu najmä za úlohy a časovú náročnosť 

na podiely a výkone realizácie rozvojových projektov obce, realizácii 

spoločenských, kultúrnych a rozvojových  aktivít obce, najviac však v 

kalendárnom roku  do výšky jedného mesačného platu starostu bez zvýšenia 

podľa príslušnej platovej  skupiny. 

3.) Výšku odmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce.  

 

§ 6 

 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1.) Výdavky, súvisiace s vyplácaním odmien v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú 

z rozpočtových prostriedkov obce Častá na príslušný rozpočtový rok. 

2.) Odmeny sú zdaňované podľa platných predpisov SR. 

3.) Rušia sa Zásady odmeňovania poslancov, ktoré boli schválené Uznesením  

OZ Častá č.18/OZ/2011 dňa 15.02.2011 

4.) Zásady boli schválené uznesením OZ Častá č. 15-I/OZ-2023, dňa 16.02.2023 

5.) Zásady nadobúdajú účinnosť od 1. marca 2023. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M., v.r. 

                  starosta obce Častá 


