
Obecné zastupiteľstvo vo Dvorci v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k), § 15 
ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva tieto 

 
 
 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA 
POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO DVORCI. 

 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia. 

 

1) Zásady odmeňovania (ďalej „zásady“) upravujú:  

a) odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Dvorci, 

b) určenie výšky platu zástupcu starostu, 

c) vzdanie sa odmeny poslancami. 

 

Článok 2 

Poslanecká odmena. 

 

1) Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce odmena vo výške:  

a) 20 € za účasť na zasadnutí zastupiteľstva 

2) Pri neúčasti na zasadnutí zastupiteľstva odmena poslancovi podľa ods.1 

nepatrí.  

 

Článok 3 

Plat zástupcu starostu. 

1) Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu patrí plat od obce vo 

výške 50 € mesačne. V takomto prípade mu nepatrí poslanecká odmena podľa 

článku 2. 

 

Článok 4 

Spoločné ustanovenia. 

 

1) Odmeny sa vyplácajú prostredníctvom obecného úradu 2 x ročne v mzde 

za mesiac jún a december. 

2) Podkladom pre výplatu odmien sú najmä prezenčné listiny a evidencie 

účasti z príslušných zasadnutí.  



3) Celkový súčet odmien vyplatených v kalendárnom roku nesmie presiahnuť 

zákonom stanovenú maximálnu hranicu podľa § 15 ods. 4 a § 25 ods. 8 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V prípade dosiahnutia tejto 

hranice už v príslušnom kalendárnom roku nevzniká nárok na vyplatenie 

akejkoľvek ďalšej odmeny.  

 

Článok 5 

Vzdanie sa odmeny. 

1) Odmena podľa článku 2 a 3, alebo jej časť nepatrí poslancom, ktorí písomne 

vyhlásia, že svoj mandát alebo funkciu budú vykonávať bez nároku na odmenu 

alebo jej časť.  

  

Článok 6 

Záverečné ustanovenia. 

1) Zrušujú sa Zásady odmeňovania schválené Obecným zastupiteľstvom v Dvorci 

dňa 9.3.2015 uznesením č. 1/2015 bod 3 a Dodatok č. 1/2017 zo dňa 14.3.2017 

schválený uznesením č. 12/2017 bod 2. 

2) Tieto Zásady odmeňovania boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Dvorci 

dňa 25.2.2019 Uznesením č. 1/2019 bod 2 a nadobúdajú účinnosť dňom 

1.1.2019.  

 

 

 

 

 Ing. Eva Srncová 

   starostka obce 
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