
Zásady odmeňovania poslancov obce Prašice 
 

čl. 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
    Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o  
    obecnom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov na svojom zasadnutí dňa11.01.2011    
    uznesením č.4/2011 schválilo tieto Zásady odmeňovania poslancov Obce Prašice. 
 

čl. 2 
Predmet úpravy 

 
1 Tieto zásady odmeňovania sa vzťahujú na odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva 

v Prašiciach 
2 Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce. Platové pomery a 

odmeňovanie starostu obce sú upravené osobitným právnym predpisom (zákon č. 253/1994 
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších zmien a doplnkov). 

 
čl. 3 

Poslanec obecného zastupiteľstva 
 

1 Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške 50 EUR za 
každú osobnú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

2 Poslancovi patrí odmena aj v prípade neúčastí na zasadnutí obecného zastupiteľstva v 
prípade, že poslanec sa nezúčastnil na rokovaní zastupiteľstva z dôvodu poverenia a plnenia 
úloh určených zastupiteľstvom, resp. starostom obce, alebo z iných vážnych dôvodov 
uznaných starostom obce. 

3 V prípade, že je z dôvodu nedostatočného počtu poslancov obecné zastupiteľstvo 
neuznášania schopné, patrí prítomnému poslancovi odmena len vo výške 25.% z odmeny 
podľa ods. 1./ tohto článku. 

4 Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom na základe účasti na zasadnutiach obecného 
zastupiteľstva sú prezenčné listiny obecného zastupiteľstva. 

 
čl. 4 

Zástupca starostu obce 
 

1 Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom 
rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. 
Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, tak patrí plat starostu obce určeného podľa 
zákona č. 253/1994 Z.z. O právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
 
čl. 5 

Predseda a člen stálej komisie obecného zastupiteľstva 
   

1 Poslancovi, ktorý je súčasne predsedom stálej komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem 
inej odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 50 EUR vynásobená počtom uznášania 
sa schopných zasadnutí komisie v príslušnom kalendárnom roku, najviac v rozsahu 6 
zasadnutí v kalendárnom roku. 



2 Poslancovi, ktorý je súčasne členom stálej komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej 
odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 50 EUR vynásobená počtom uznášania sa 
schopných zasadnutí komisie v príslušnom kalendárnom roku, najviac v rozsahu 6 zasadnutí 
v kalendárnom roku. 

3 Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom na základe účasti na zasadnutiach stálej 
komisie obecného zastupiteľstva sú prezenčné listiny komisie. 

 
 

čl. 6 
Odmena za účinkovanie na občianskych obradoch 

 
1 Občianskymi obradmi sa v zmysle tejto smernice rozumejú 

2 a.) uzatvorenie manželstva 
3 b.) pohreb a smútočná rozlúčka na cirkevnom pohrebe 
4 c.) uvítanie detí do života 
5 d.) životné jubileá obyvateľov obce 
6 e.) udeľovanie ocenení obce. 
7  

8 Poslancovi, ktorý v mene obce vykonáva funkciu sobášiaceho alebo rečníka na občianskom 
obrade patrí odmena vo výške 10 EUR za obrad. 
9  

10 Poslancovi okrem odmeny podľa ods. 2/ tohto článku patrí paušálny príspevok na úhradu 
zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku, ktoré vznikajú z dôvodu účinkovania 
na občianskych obradoch, a to vo výške 100 EUR za kalendárny rok, ak vykonal viac ako 3 
občianske obrady. Finančný príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu 
zovňajšku poslanec vyúčtuje dokladmi zodpovedajúcimi účelu najneskôr do7 dní od 
poskytnutia príspevku Obecnému úradu. 

11 Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom na základe účasti na občianskych obradoch sú 
prezenčné listiny vedené Obecným úradom. 

 
čl. 7 

Mimoriadna odmena poslanca 
 

1 Poslancovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce, môže byť v 
2 kalendárnom roku priznaná jednorazová mimoriadna odmena vo výške 200 EUR. 

3 O priznaní a výške odmeny rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. 
4 Návrh na schválenie jednorazovej odmeny môže podať výlučne starosta obce, poslanec 

alebo skupina poslancov obecného zastupiteľstva, a to najneskôr 5 dní pred  konaním 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 
čl. 8 

Úhrada a vyúčtovanie odmien poslancov 
 

1 Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancov podľa tejto smernice je uznesenie Obecného 
2 zastupiteľstva v Prašiciach č. 4/2011 zo dňa 11.1.2011 ktorým boli schválené tieto 
Zásady odmeňovania poslancov Obce Prašice. 

3 Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom za základe účasti na zasadnutiach obecného 
zastupiteľstva,  komisie a občianskych obradoch sú príslušné prezenčné listiny. 

4 Odmena poslancovi sa vypláca výlučne štvrťročne, a to vždy v nasledujúci výplatný termín, 
ako je posledný kalendárny deň daného štvrťroka. 

5 Vyplácanie odmeny je závislé od plnenia povinností poslanca obecného zastupiteľstva. V 



prípade, že sa poslanec bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní dvakrát po 
sebe na rokovaní obecného zastupiteľstva nedostane odmenu uvedenú v bode (2)  za 
nasledujúci štvrťrok. 

6 Odmeny poslancom podľa týchto zásad sú vyplácané Obcou Prašice prostredníctvom 
Obecného úradu v Prašiciach, ktoré súčasne vedie príslušnú účtovnú evidenciu. 
 
 

čl. 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1 Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obce Prašice schválilo Obecné zastupiteľstvo v 

Prašiciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
dňa11.1.2011 uznesením č. 4/2011 

2 Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obce Prašice nadobúdajú účinnosť dňom12.1.2011 
 
 
 
 
 
V Prašiciach dňa 11.1.2011 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                                                     starostka obce 
 
 
  
   
 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


