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Zásady odmeňovania  
poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovom  

a členov jeho komisií  
 

 
 

Schválená OZ v Lipovom dňa 19. 09. 2011 uznesením č. 18-05/2011 a 

novelizovaná dňa 02.01.2015 uznesením č.  06-01/2015, dňa 07. 12. 2015 

uznesením č.  32-06/2015, dňa 22.02.2016 uznesením č. 40-07/2016, dňa 

27.06.2017 uznesením č. 76-14/2017 a dňa 09.10.2020 uznesením č. 67-

08/2020. 

 

Účinné od 09. októbra 2020 

 
 
 
 

        Dáša  K o v á c s o v á  v.r. 
                 starostka obce 



 Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v zmysle § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto 
 

Z ÁSADY 
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovom  

a členov jeho komisií 

 
  

Čl. l 
Rozsah platnosti 

 
1. Tieto zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií (ďalej len 

zásady ) upravujú odmeňovanie: 
a./  poslancov obecného zastupiteľstva, 
b./ poslanca - zástupcu starostu obce 
c./ poslancov – predsedov a členov komisií a členov komisií z radov občanov. 

 
 

Čl. 2 
Poslanecká odmena 

 

1. Poslancovi obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) patrí mesačná odmena vo výške 30,- 

Eur.  

 

2. Poslancom obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie a 

aktivitu pri príprave materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva, príprave VZN a 

vnútorných noriem obce a za aktívnu činnosť pri príprave kultúrnych, športových a 

spoločenských akcií obce alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy môže byť 

poskytnutá jeden raz v roku mimoriadna odmena. Podkladom k jej priznaniu sú okrem 

iného aj písomné materiály zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. Návrh na túto odmenu 

predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo prijatím uznesenia. 

 

3. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa nevylučuje. 

 

4. V prípade, ak zamestnávateľ poslanca z dôvodu jeho účasti na rokovaní OZ požiada Obec 

Lipové o náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, resp. ak 

poslanec, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere požiada Obec Lipové o 

náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle príslušných ustanovení tohto článku Zásad bude 

krátená vo výške vyplatenej náhrady.  

 

 

Čl. 3 
Odmena zástupcu starostu 

 

1. Poslancovi poverenému zastupovaním starostu - zástupcovi starostu patrí mesačná odmena 

vo výške 40,- Eur. Predpokladom poskytovania odmeny zástupcu starostu je vykonávanie 



určeného okruhu pracovných činností. Rozsah pracovných činností, ktoré zástupca starostu 

vykonáva, určí starosta obce písomným poverením. 

 

2. Poslanecká odmena podľa Čl. 2 sa nevzťahuje na zástupcu starostu.  

 

 

Čl. 4 

Odmena predsedu a členov komisie Obecného zastupiteľstva v Lipovom 

 

1. Poslancovi – predsedovi komisie patrí k poslaneckej odmene podľa Čl. 2 týchto Zásada za 

každú účasť na zasadnutí komisie odmena vo výške 30,- Eur. 

 

2. Poslancovi – členovi komisie patrí za účasť na zasadnutí predmetnej komisie odmena vo 

výške 20,- Eur. 

 

3. Členovi komisie z radov občanov, ktorý nie je zároveň aj poslancom obecného 

zastupiteľstva,  patrí za účasť na zasadnutí komisie odmena vo výške 20,- Eur. 

 

4. Členovi komisie podľa bodu 1 a 3 Čl. 4 za neúčasť na zasadaní komisie OZ odmena 

nepatrí. 

 

5. V prípade, ak zamestnávateľ člena komisie podľa bodu 1 a 3 Čl. z dôvodu jeho účasti na 

zasadnutí komisie OZ požiada Obec Lipové o náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo 

inej odmeny za prácu, resp. ak poslanec, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom 

pomere požiada Obec Lipové o náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle príslušných 

ustanovení tohto článku Zásad bude krátená vo výške vyplatenej náhrady.  

 

Čl. 5 

Zúčtovanie odmien poslanca 

 

1. Podkladom na zúčtovanie odmien podľa Čl. 4 ods. 1), 2) a 3) týchto Zásad, sú prezenčné 

listiny zo zasadnutí orgánov OZ 

2. Odmeny podľa Čl. 2 ods. 1), Čl. 3 ods. 1) a Čl. 4 ods. 1), 2) a 3) týchto Zásad sa vyplácajú 

mesačne (ako pravidelný príjem) alebo v intervale určenom poslancom vo svojom 

prehlásení (ako nepravidelný príjem), poukázaním na účet poslancov v peňažnom ústave 

alebo v hotovosti z pokladne obce vo výplatných termínoch Obecného úradu Lipové, t. j. 

15. dňa v mesiaci. 

3. Odmeny podľa Čl. 2 ods. 1), Čl. 3 ods. 1) a Čl. 4 ods. 1), 2) a 3) týchto Zásad sú splatné do 

15. dňa mesiaca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom boli odmeny schválené, a to 

poukázaním na účet poslanca v peňažnom ústave alebo v hotovosti z pokladne obce.  

4. Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto zásad sa uhrádzajú z rozpočtových 

prostriedkov obce, ktoré boli schválené na tento účel v rozpočte obce na príslušný rok. 



5. Poslanec, zástupca starostu alebo člen komisie z radov občanov sa môže odmien podľa 

týchto zásad zrieknuť, a to písomne alebo ústne do zápisnice na zasadaní obecného 

zastupiteľstva . V prípade, že sa poslanec, zástupca starostu alebo člen komisie z radov 

občanov  týchto odmien vzdá, odmeny mu nebudú vyplácané ani zúčtované. Poslanec, 

zástupca starostu alebo člen komisie z radov občanov môže svoje rozhodnutie zrieknuť sa 

odmien písomne odvolať a to raz ročne, najneskôr pri schvaľovaní rozpočtu obce na 

nasledujúce obdobie. V tomto prípade mu všetky náležitosti prináležiace týmito zásadami 

budú vyplácané od nasledujúceho výplatného termínu nasledujúceho po písomnom 

prehlásení poslanca, zástupca starostu alebo člen komisie z radov občanov. 

 
 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií z radov občanov 

boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovom č 18-05/2011 dňa 19. 
septembra 2011 a upravené uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovom č. 06-01/2015 
dňa 02. januára 2015,  uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovom č. 32-06/2015 dňa 
07. decembra 2015 s účinnosťou od 01.01.2016, uznesením Obecného zastupiteľstva v 
Lipovom č. 40-07/2015 dňa 22. februára 2016 s účinnosťou od 01.03.2016 a uznesením 
Obecného zastupiteľstva v Lipovom č. 67-08/2020 dňa 09. októbra 2020 s účinnosťou od 
09.10.2020. 
 

2. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 
 

3. Zásady a ich úpravy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Obecným zastupiteľstvom 
v Lipovom. 

 
 
 
V Lipovom, dňa 09. októbra 2020 
 
 
        Dáša  K o v á c s o v á  v.r. 
                     starostka obce 
 
 
 
 


