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Zásady odmeňovania poslancov v Obci Konská
schválené Obecným zastupiteľstvom v Konskej
dňa 30.01.2015 Uznesením č. 1/2015 bod 1.
písm. e).

Obecné zastupiteľstvo v Konskej na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990
Zb.“) v y d á v a tieto

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV
OBCE KONSKÁ

Článok 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov pri zohľadnení úloh
a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.
2. Poslancom za výkon funkcie poskytuje Obec Konská odmenu v zmysle zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Článok 2
ROZSAH PÔSOBNOSTI
Tieto zásady upravujú odmeňovanie:
a) poslancov
b) poslancov – členov obecnej rady, ak je obecným zastupiteľstvom zriadená
c) poslancov – predsedov komisií
d) poslancov – členov komisií aj členov komisií, ktorí nie sú poslancami, boli obecným
zastupiteľstvom zvolení.
Článok 3
ODMENY POSLANCOV
1. Poslanci vykonávajú funkciu bez dlhodobého uvoľnenia zo zamestnania na výkon
funkcie a obec im poskytuje nasledovné odmeny v súlade s § 25 ods. 8, § 15 ods. 4
zák. 369/1990 Zb.:
a) poslancovi za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva – vo výške
25,00 eur
b) poslancovi – členovi obecnej rady – obecná rada nebola zriadená na celé
funkčné obdobie (schválené Uznesením č. 11/2018 - UZ zo dňa 19.11.2018)
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c) poslancovi – predsedovi komisie a členom komisií sa odmena neposkytuje –
pracujú bez nároku na odmenu (schválené Uznesením č. 1/2015 bod 1) písm.
d) zo dňa 30.01.2015)
2. V prípade, že je účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1 kratšia ako
polovica času trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu.
3. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu vzhľadom na úlohy a časovú
náročnosť výkonu funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy (napr. príprava
materiálov – návrhov uznesení na rokovanie obecného zastupiteľstva v počte 10,
príprava a vypracovanie kompletného návrhu VZN, návrh projektu na získanie
finančných prostriedkov, príprava a vypracovanie vnútorných noriem obce a pod.).
Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške
rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
4. Odmena nepatrí poslancom, ktorí sa písomne vzdali odmeny alebo písomne vyhlásili
do zápisnice na zasadnutí obecného zastupiteľstva, že svoj mandát budú vykonávať
bez nároku na odmeny (celé volebné obdobie, alebo za určité mesiace).

Článok 4
ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCU STAROSTU
1. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu v rozsahu určenom starostom
v písomnom poverení v zmysle § 13b ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. a nie je dlhodobo
uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti
výkonu funkcie určená starostom v súlade s § 25 ods. 7 zák. č. 369/1990 Zb. Odmenu
určenú starostom zástupcovi starostu obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní
od jej určenia. Tým nie je dotknutý jeho nárok na odmenu podľa článku 3 týchto zásad
odmeňovania.
Článok 5
VÝPLATA ODMENY
1. Odmeny poslancov podľa týchto zásad sa vyplácajú polročne (v inom termíne len
v osobitných prípadoch – pri zániku mandátu) na základe účasti na zasadnutiach, ako
podklad slúži zápisnica a prezenčná listina zo sadnutia.
2. Odmeny poslancov v zmysle týchto zásad sa vyplácajú v hotovosti v pokladni
Obecného úradu v najbližšom výplatnom termíne po skončení polroka, ktorý je určený
ako výplatný termín pre zamestnancov obce.
2. Výdavky súvisiace s výplatou odmien poslancom v zmysle týchto zásad sa uhrádzajú
z rozpočtových prostriedkov obce.
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Článok 6
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zásady odmeňovania poslancov Obce Konská sú základnou vnútornou právnou
normou obce Konská.
2. Zásady odmeňovania poslancov môže obecné zastupiteľstvo meniť formou
dodatku alebo prijatím nových zásad.
3. Dňom účinnosti týchto zásad odmeňovania sa rušia Zásady odmeňovania
poslancov v Obci Konská schválené Obecným zastupiteľstvom v Konskej
30.01.2015 Uznesením OZ č. 1/2015 bod 1) písm. e) .
4. Zásady odmeňovania poslancov Obce Konská boli schválené dňa 11.02.2019
Uznesením č. 12/2019.
5. Zásady odmeňovania poslancov Obce Konská nadobúdajú účinnosť dňom
01.03.2019.

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

VYVESENÉ: 12.02.2019

ZVESENÉ: 28.02.2019
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