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Obecné zastupiteľstvo obce Šemša, v súlade s ustanovením § 11 odsek 4 písmená k) a r)                      

a v súlade s ustanovením § 25 odseky 5, 6, 7, 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení               

v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) schvaľuje vnútorný predpis 

riadenia obce číslo __/2023 

 

 

  

ZÁSADY  

ODMEŇOVANIA POSLANCOV A ČLENOV KOMISIÍ  

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ŠEMŠA 
 

 

 

ČASŤ PRVÁ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Šemša 

(ďalej aj „Zásady odmeňovania“ v príslušnom gramatickom tvare) upravujú základné 

pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Šemša (ďalej aj „obecné 

zastupiteľstvo obce“ v príslušnom gramatickom tvare) aj členov komisií, ktorí nie sú 

poslancami obecného zastupiteľstva obce pri zohľadnení plnenia úloh a časovej 

náročnosti výkonu mandátu v obci Šemša (ďalej aj „obec“ v príslušnom gramatickom 

tvare).  

 

 

 

ČASŤ DRUHÁ 

ODMEŇOVANIE 

 

 

Článok 2 

Odmena poslanca Obecného zastupiteľstva obce Šemša za výkon mandátu 

(1) Poslancovi obecného zastupiteľstva obce Šemša (ďalej aj „poslanec obecného 

zastupiteľstva obce“ v príslušnom gramatickom tvare) patrí odmena:    

a) za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce: 25,00 € /zasadnutie, 

najviac 12 zasadnutí / kalendárny rok,  

b) za prácu na podujatiach obce: 5,00 € / hodina, najviac 5 hodín / podujatie. 

(2) Poslancovi obecného zastupiteľstva obce odmena nepatrí, ak sa na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva obce nezúčastnil.  

(3) Účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce alebo na inom podujatí potvrdí poslanec 

obecného zastupiteľstva obce svojim podpisom na prezenčnej listine. Prezenčná listina je 

podkladom pre poskytnutie odmeny.  

(4) Poslancovi obecného zastupiteľstva obce vyplatí obec odmenu v súhrnnej sume 1x ročne.     
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Článok 3 

Odmena predsedu, alebo člena komisie Obecného zastupiteľstva obce Šemša 

(1) Poslancovi obecného zastupiteľstva obce, ktorý je členom (stálej, alebo dočasnej, 

s výnimkou volebnej komisie) komisie Obecného zastupiteľstva obce Šemša (ďalej aj 

„komisia“ v príslušnom gramatickom tvare) patrí odmena:  20,00 € za účasť na 

jednotlivom zasadnutí komisie. 

(2) Poslancovi obecného zastupiteľstva obce, ktorý je predsedom komisie patrí odmena: 

25,00 € za vedenie jednotlivého zasadnutia komisie. 

(3) Účasť na zasadnutí komisie potvrdí člen alebo predseda komisie svojim podpisom na 

prezenčnej listine. Prezenčná listina je podkladom pre poskytnutie odmeny.  

(4) Členovi alebo predsedovi komisie vyplatí obec odmenu v súhrnnej sume 1x ročne.     

 

Článok 4 

Odmena menovaného člena komisie – neposlanca 

(1) Menovanému členovi komisie – neposlancovi (ďalej aj „menovaný člen komisie“                      

v príslušnom gramatickom tvare) patrí odmena: 

a) za účasť na jednotlivom zasadnutí komisie: 20,00 € / zasadnutie, 

b) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce: 20,00 € / zasadnutie. 

(2) Menovanému členovi komisie odmena nepatrí, ak sa na zasadnutí komisie alebo 

obecného zastupiteľstva obce nezúčastnil.  

(3) Účasť na zasadnutí komisie alebo obecného zastupiteľstva obce potvrdí menovaný člen 

komisie svojim podpisom na prezenčnej listine. Prezenčná listina je podkladom pre 

poskytnutie odmeny.  

(4) Menovanému členovi komisie vyplatí obec odmenu v súhrnnej sume 1x ročne. 

 

Článok 5 

Mimoriadne odmeny 

(1) Poslanec obecného zastupiteľstva obce alebo menovaný člen komisie môže byť 

odmenený aj mimoriadnou odmenou za mimoriadny prínos pre obec. Za mimoriadny 

prínos pre obec je treba považovať najmä  aktívnu pomoc pri organizovaní 

a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou,  aktívnu pomoc pri zabezpečovaní 

podkladov pre získanie nenávratných finančných prostriedkov, aktívnu pomoc pri 

likvidácii následkov mimoriadnej udalosti a podobne.  

(2) Obecnému zastupiteľstvu obce je vyhradené prijatím uznesenia nadpolovičnou väčšinou 

hlasov prítomných poslancov obecného zastupiteľstva obce rozhodnúť o mimoriadnej 

odmene a jej výške na základe návrhu starostu obce. Mimoriadna odmena sa prideľuje 

spravidla 1x ročne.   

 

Článok 6 

Odmena zástupcu starostu obce 

(1) Zástupcovi starostu obce, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon 

funkcie zástupcu starostu obce (ďalej aj „zástupca starostu“ v príslušnom gramatickom 

tvare), patrí mesačná odmena za zastupovanie starostu obce, určená starostom obce.
1
 

(2) Výšku odmeny určenej zástupcovi starostu obce zverejní obec na webovom sídle obce.
2
 

 

                                                           
1
 § 25 odsek 7 zákona o obecnom zriadení 

2
 § 25 odsek 7 zákona o obecnom zriadení 
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ČASŤ TRETIA 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

Článok 7 

Spoločné ustanovenia 

(1) Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Šemša sú 

záväzné pre starostu obce Šemša a pre všetkých poslancov obecného zastupiteľstva obce 

Šemša. 

(2) Výška odmien poslancom obecného zastupiteľstva obce podľa ustanovení článkov 2 - 6 

týchto Zásad odmeňovania aj ich úhrada je v súlade s ustanoveniami osobitných 

predpisov,
3
 v súlade s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov obce aj v súlade                  

s aktuálnym rozpočtom obce.  

(3) Poslancovi obecného zastupiteľstva obce možno v kalendárnom roku poskytnúť súhrnnú 

odmenu
 
 podľa ustanovení článkov 2, 3, 5 týchto Zásad odmeňovania  za kalendárny rok 

najviac vo výške mesačného platu starostu obce bez navýšenia podľa príslušnej platovej 

skupiny.
4
 Do tejto výšky odmeny sa nezapočítava odmena podľa ustanovení článku 6 

týchto Zásad odmeňovania. 

(4) Poslanec obecného zastupiteľstva obce je oprávnený vzdať sa odmeny. Vyhlásenie 

poslanca obecného zastupiteľstva obce o vzdaní sa odmeny musí byť doručené obci                     

v písomnej forme a je súčasťou registratúry obce. 

(5) Menovanému členovi komisie, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva obce 

možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu 

starostu obce bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
5
 

(6) Poslancovi obecného zastupiteľstva obce patrí
6
 okrem odmeny aj náhrada skutočných         

a preukázaných výdavkov a iných plnení, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom 

mandátu poslanca obecného zastupiteľstva obce. Výška náhrady za preukázané výdavky 

(cestovné výdavky, výdavky za ubytovanie, stravné a potrebné vedľajšie výdavky) sa 

vypočíta v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.
7
 

(7) Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva obce a menovaných členov komisií podľa 

ustanovení článkov 2, 3, 4, 5 týchto Zásad odmeňovania vypláca obec v súhrnnej výške 

bezhotovostne so splatnosťou vo výplatnom termíne obce v mesiaci január  za 

predchádzajúci kalendárny rok. Splatnosť odmien poslancov obecného zastupiteľstva 

obce v kalendárnom roku kedy sa konajú voľby do orgánov územnej samosprávy je 15-ty 

deň po konaní posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce.  Odmenu zástupcovi 

starostu obce vypláca obec bezhotovostne  mesačne vo výplatnom termíne obce. Dňom 

úhrady je deň, kedy je odmena pripísaná na účet prijímateľa odmeny.  

(8) Starosta obce zabezpečí informovanie
8
 každého poslanca a člena komisie obecného 

zastupiteľstva obce o rozsahu a spôsobe spracúvania jeho osobných údajov, ktoré obec 

                                                           
3
 najmä § 25 odseky 7, 8, § 15 odsek 4 zákona o obecnom zriadení, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšie 
4
 § 25 odsek 8 zákona o obecnom zriadení, § 4 odsek 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  
5
 § 15 odsek 4 zákona o obecnom zriadení 

6
 § 1 odsek 2 písmeno b) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 

7
 zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 

8
 § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
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získala, alebo môže získať od poslanca obecného zastupiteľstva obce v súvislosti 

s výkonom jeho poslaneckého mandátu a s odmeňovaním, alebo ktoré obec získala, alebo 

môže získať od člena komisie obecného zastupiteľstva obce v súvislosti s jeho 

odmeňovaním. Záznam o poskytnutí informácie o spracúvaní osobných údajov poslanca 

a člena komisie obecného zastupiteľstva obce je súčasťou registratúry obce. 

(9) Starosta obce zabezpečí informovanie každého poslanca obecného zastupiteľstva obce, že 

obec je oprávnená
9
 spracúvať jeho osobné údaje bez jeho súhlasu aj vtedy, ak spracúvanie 

osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti 

masovokomunikačnými prostriedkami. Na účely informovania verejnosti obec bez 

súhlasu dotknutej osoby sprístupní
10

 finančné náležitosti priznané za výkon mandátu 

poslanca obecného zastupiteľstva obce. Právo na ochranu osobných údajov poslanca 

obecného zastupiteľstva obce a povinnosti obce pri ochrane osobných údajov nie sú 

týmto dotknuté. 

(10) Obligatórnosť základnej finančnej kontroly
11

 nie je ustanoveniami  týchto  Zásad 

odmeňovania dotknutá. 

(11) Ustanovenia Zásad hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce nie sú 

ustanoveniami týchto Zásad odmeňovania dotknuté. 

(12) Ustanovenie osobitného predpisu
12

 o zákaze vyplatenia odmeny počas nútenej správy 

obce nie je ustanoveniami týchto Zásad odmeňovania dotknuté. 

(13) Vo veciach neupravených týmito Zásadami odmeňovania postupuje obecné 

zastupiteľstvo obce v súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a v súlade 

s ustanoveniami ďalších osobitných predpisov, alebo v súlade s rozhodnutím obecného 

zastupiteľstva obce tak, že o veci hlasuje. 

(14) Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Šemša sú 

k dispozícii všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva obce Šemša aj všetkým 

zamestnancom obce Šemša v elektronickej forme na elektronickom úložisku obce a 

v tlačenej forme u starostu obce. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

(1) Obecnému zastupiteľstvu obce Šemša je prijatím uznesenia nadpolovičnou väčšinou 

hlasov prítomných poslancov Obecného zastupiteľstva obce Šemša vyhradené schváliť 

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Šemša, 

ich zmeny, dodatky aj zrušenie.   

(2) Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Šemša 

schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Šemša dňa 22. 3. 2023 prijatím uznesenia               

č. 12/2023.  

                                                           
9
 § 78 odsek 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
10

 § 9 odsek 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 78 odsek 2 zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
11

 § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
12

 § 19 odsek 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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(3) Nadobudnutím účinnosti týchto Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií 

Obecného zastupiteľstva obce Šemša strácajú účinnosť Zásady odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva schválené  Obecným zastupiteľstvom obce Šemša dňa                   

30. 1. 2020 prijatím uznesenia č. 12/12/2020/30.01.2002 a účinné od 1. 2. 2020. 

(4) Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Šemša  

nadobúdajú účinnosť dňa 23. 3. 2023. 

          

                                                         

______________________________ 

Martin Kövér 

starosta obce 


