
Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. K/ 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV
 OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE  JASTRABIE  PRI  MICHALOVCIACH 
 

§ 1
Úvodné ustanovenia 

1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach
upravujú odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva  v súlade so zákonom SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia pracovného
alebo obdobného pomeru.

    
§ 2  

Odmeňovanie poslancov

1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva 20,- €/ jedno zasadnutie

2. Odmena je poslancom poskytovaná predovšetkým vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť
výkonu funkcie.

3. Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva jeho
orgánov  podpisom  na  prezenčnej  listine,  ktorá  tvorí  prílohu  zápisnice  zo  zasadnutia
konkrétneho orgánu.

4. Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z týchto prezenčných listín, ak aj iných
podkladov  dokumentujúcich  konkrétnu  činnosť  poslanca  v  súvislosti  s  plnením  jeho
funkcie. 

5. Odmena je splatná pozadu za mesiac, a to najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca za
obdobie, za ktoré sa vypláca. 

6. Odmeny  poslancom  sú  vyplácané  prostredníctvom  Obecného  úradu  obce  Jastrabie  pri
Michalovciach polročne.

7. Zástupcovi starostu obce Jastrabie  pri  Michalovciach patrí  za  výkon funkcie odmena vo
výške 30,00 € mesačne od nástupu do funkcie.

§ 3  
Mimoriadna odmena

1. Poslancom obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie,
                zohľadňujúc ich prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie obecného

    zastupiteľstva, príprave VZN, vnútorných noriem obce, za čas potrebný pri príprave   
                verejného zhromaždenia a pod., ako aj s prihliadnutím na ich aktivity môže byť jeden raz 
                v roku na návrh starostu po schválení obecným zastupiteľstvom, vyplatená mimoriadna 
                odmena.

2. Poslancom, ktorí vo svojom voľnom čase vykonajú výnimočnú činnosť (napr. pri  
    odstraňovaní následkov živelných pohrôm, záchranu života, vysoko prospešnú vec pre  

                obec a podobne), môže byť jeden raz v roku na návrh starostu po schválení obecným  
                zastupiteľstvom, vyplatená mimoriadna odmena.
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3. Za mimoriadnu angažovanosť poslanca a aktívnu pomoc pri získavaní grantov a iných
finančných prostriedkov z cudzích zdrojov do rozpočtu obce môže obecné zastupiteľstvo na 
návrh starostu obce schváliť takémuto poslancovi mimoriadnu odmenu, o výške ktorej 
rozhodne priamo pri prerokovaní návrhu.

      4.   Návrh na schválenie jednorazovej odmeny môže podať výlučne starosta obce, poslanec  
            alebo skupina poslancov obecného zastupiteľstva, a to najneskôr 3 dni pred konaním 
            zasadnutia obecného zastupiteľstva.
      5.   O priznaní a výške odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
      6.   Vyplatenie jednotlivých odmien sa vzájomne nevylučuje.

§ 4
Záverečné ustanovenia

1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach
boli  schválené  uznesením  obecného  zastupiteľstva  č.7,  bod  A/7  obce  Jastrabie  pri
Michalovciach dňa 14.12.2018

2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť1.1.2019
3. Zmeny  a  doplnenia  zásad  odmeňovania  poslancov  obecného  zastupiteľstva  je  možné

vykonať iba na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Jastrabie pri Michalovciach.

V Jastrabí pri Michalovciach dňa 14.12.2018                                           Ján Ždiňak
                                                                                                                  starosta obce v.r.

                                                                                                     


