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Obecné zastupiteľstvo Obce  Fačkov na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR    
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov    v y d á v a    tieto 

 
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV 

OBCE FAČKOV 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obce Fačkov (ďalej len „Zásady“) upravujú odmeňovanie : 
 

a) zástupcu starostu, 
b) poslancov Obce Fačkov ( ďalej len „poslancov“), 
c) poslancov – predsedov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Fačkov (ďalej len OZ), 
d) poslancov – členov komisií OZ. 

 
§ 2 

Odmeňovanie zástupcu starostu obce 
 

1. Zástupca starostu je poslanec, ktorého na túto činnosť  poveruje starosta obce  v súlade 
s § 13b ods.1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 

2. Zástupcovi starostu  sa poskytuje mesačná odmena vo výške 40,00 €. 
3. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu ak zanikne mandát starostu pred 

uplynutím funkčného obdobia, patrí plat podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov.  

4. Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce môže schváliť zástupcovi starostu 
vzhľadom na mimoriadny rozsah úloh osobitnú odmenu.  

 
§ 3 

Odmeňovanie poslancov  
 

1. Účasť  na  rokovaní  OZ :   
a) odmena  vo  výške 6,00 €/za každú začatú hodinu, 
b) poslancovi  za  neúčasť  na  rokovaní  MZ  odmena  nepatrí. 
 

2. Predseda komisie OZ 
a) odmena  vo  výške 5,00 €/za každú začatú hodinu, 
b) poslancovi  za  neúčasť  na  rokovaní  komisie  odmena  nepatrí 
 

3. Člen komisie OZ 
a) odmena  vo  výške 4,00 €/za každú začatú hodinu, 
b) poslancovi  za  neúčasť  na  rokovaní  komisie  odmena  nepatrí 

 
4. Mimoriadna odmena zohľadňujúca aktivitu poslanca  

 
Poslancom s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, zohľadňujúc ich prácu        
a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie OZ, príprave všeobecne 
záväzných nariadení obce, interných právnych noriem, ako aj s prihliadnutím na ich 
prácu v osobitne zriadených komisiach, pri manažovaní jednotlivých 
verejnoprospešných aktivít obce, môže byť dvakrát v roku a to v mesiaci jún a 
november  na návrh starostu obce, alebo zástupcu starostu schválená OZ mimoriadná 
odmena. 
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5. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje. Odmena za 
prácu v jednotlivých orgánoch obce sa sčítava. 

 
6. V prípade, ak zamestnávateľ poslanca z dôvodu jeho účasti na rokovaní OZ, alebo 

komisie OZ požiada Obec Fačkov o náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej 
odmeny za prácu, alebo ak poslane, ktorý nie je v pracovnom pomere alebo obdobnom 
pomere požiada obec o náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle príslušných 
ustanovení tohto článku Zásad bude krátená vo výške vyplatenej náhrady.    

 
 

§ 4 
Zúčtovanie  odmien  poslanca 

 
1. Odmena podľa §2 ods.2 sa spracováva raz za štyri mesiace  a vypláca sa vo 

výplatných termínoch Obecného úradu vo Fačkove v mesiacoch máj, september          
a december. Odmena sa vypláca v hotovosti , alebo na jeho písomnú žiadosť na účet 
v banke.  

 
2. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov podľa § 3 ods. 1 – 3 týchto Zásad sú 

prezenčné listiny a zápisnice zo zasadnutí orgánov obce. 
 

3. Podkladom na zúčtovanie odmien podľa § 3 ods. 4 týchto Zásad je uznesenie OZ. 
 

4. Odmeny podľa § 3 , bodov 1 - 4 týchto Zásad sa vyplácajú v nasledovných termínoch: 
• 1.polrok:  vo výplatnom termíne za mesiac jún 
• 2.polrok:  vo výplatnom termíne za mesiac november. 

 
       5. Výdavky súvisiace s výplatou odmien vyplácaných v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú  

z rozpočtových prostriedkkov Obce Fačkov . 
 

 
§ 5 

Záverečné  ustanovenia 
 

1. Zásady  odmeňovania  poslancov  boli schválené  uznesením  OZ Obce Fačkov           
č. 03/2011 zo dňa 28. januára 2011. 

2. Zásady  nadobúdajú  účinnosť  dňom ich schválenia  OZ. 
3. Zmeny  a doplnky  týchto  zásad  schvaľuje  OZ. 
4. Schválením  týchto  Zásad  strácajú účinnosť Zásady, ktoré boli schválené uznesením 

OZ Obce Fačkov č. 53/2010 na jeho zasadnutí dňa 20. 08. 2010  
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Miroslav Mikula v. r. 
                 starosta obce 


