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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lehote ako príslušný orgán podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.)   schvaľuje:    

 
Smernica č. 7/2018 

 
Z Á S A D Y     O D M E Ň O V A N I A  

poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií 
Obecného zastupiteľstva Obce  -  VEĽKÁ LEHOTA 

 

Čl. I. 

Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného 

zastupiteľstva. 

1. Poslancom uvoľňovaným pre výkon samosprávnej funkcie organizáciami, ktorými 

sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, patrí za dobu ich uvoľnenia namiesto 

mzdy od organizácie náhrada ušlého zárobku vo výške priemerného zárobku, 

zisteného podľa platných predpisov. Túto náhradu im vyplácajú organizácie v 

termínoch určených v organizácii pre výplatu. Na základe žiadosti organizácie sa 

vykonáva refundácia skutočne vyplatených náhrad ušlého zárobku z rozpočtových 

prostriedkov obce.  

2. Zástupcovi starostky, poslancom OZ a zapisovateľke sa poskytuje odmena vo 

výške 15,- € za každú účasť na zasadnutí OZ a poslancom OZ mimoriadna 

odmena za výkon mimoriadnej činnosti nad rámec zasadnutí OZ v prospech obce.  

3. Predsedom a členom komisií OZ sa poskytuje odmena vo výške 10,- € za každú 

účasť na zasadnutí komisie.  

4. Základné podklady pre priznanie odmeny je podpísaná prezenčná listina a 

zápisnica z rokovania, ktoré musia byť odovzdané zapisovateľke OZ najneskôr do 

5 dní po uskutočnení zasadnutia komisií OZ  

5. Odmeny poslancov OZ a zapisovateľky, poskytnuté podľa predchádzajúceho 

odstavca, sa za neúčasť na riadnom zasadnutí OZ nevyplácajú.   

6. Odmena za účasť na rokovaní komisií OZ sa poskytuje najviac za 12 zasadnutí v 

priebehu kalendárneho roka.  

7. Súhrn odmien, po splnení podmienok uvedených v odseku 6, sa vypláca raz 

ročne. V prípade mimoriadnej odmeny za výkon mimoriadnej činnosti nad rámec 

zasadnutí OZ je možné vyplatiť odmenu aj po vykonaní činnosti, príp. 

v štvrťročných/polročných intervaloch. 

8. Odmena nepatrí poslancom, ktorí písomne vyhlásili, že svoj mandát budú 

vykonávať bez odmeny. 

Čl. II. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky Zásad odmeňovania schvaľuje OZ. Schválením IS Zásady 

odmeňovania sa ruší IS č. 3/2016 Zásady odmeňovania odmeňovania. 

2. Zásady odmeňovania boli schválené uznesením OZ č. 63/2018 dňa 11.10.2018 a 

nadobúdajú účinnosť dňom vydania.  

 

Vo Veľkej Lehote 12.10.2018                                      Jozef Mihál     

                               zástupca starostky obce 


