
     Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. k)  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto:  

 

Zásady odmeňovania poslancov 

Obecného zastupiteľstva v Ladiciach 
 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov  pri zohľadnení úloh a 

časovej náročnosti výkonu ich funkcie. 

2. Poslancom poskytuje Obec Ladice odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 2 

Rozsah pôsobností 

 

     Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Ladiciach.  

 

Článok 3 

Odmeny poslancov 

 

1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške 40,00 Eur, 

slovom: štyridsať eur štvrťročne.  

2. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu 

tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy.  Návrh na túto odmenu 

predkladá starosta obce alebo niektorý z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.  

3. Odmena nepatrí poslancom, ktorí sa písomne vzdali odmeny alebo písomne vyhlásili do 

zápisnice na zasadnutí OZ, že svoj mandát budú vykonávať bez  odmeny (celé volebné 

obdobie, alebo za určité mesiace). 

 

 

Článok 4 

Odmeňovanie zástupcu starostu 

 

 

1. Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa poskytuje mesačná 

odmena vo výške 250,00 EUR, slovom: dvestopäťdesiat eur štvrťročne. Ako zástupca 

starostu ako poslanec nemá nárok na odmenu podľa článku 3. 

2. Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu  prípade väčšej náročnosti 

výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu 

predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo prijatím uznesenia.    

 

 

 



Článok 5 

Výplata odmeny 

 

1. Odmeny poslancov podľa článku 3. ods. 1 a odmena zástupcu starostu podľa článku 4 ods. 

1 sa spracovávajú a vyplácajú štvrťročne v najbližšom výplatnom termíne po uplynutí 

kalendárneho štvrťroka.  

 

2. Odmeny poslancov v zmysle týchto zásad sa poukazujú v hotovosti 1x štvrťročne.  

 

3. Výdavky súvisiace s výplatou odmien poslancom v zmysle týchto zásad sa uhrádzajú z 

rozpočtových prostriedkov obce. 

 

 

Článok 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Poslancovi patrí tiež náhrada skutočných cestovných výdavkov,  ktoré mu vznikli 

v súvislosti s výkonom funkcie poslanca. 

 

2. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto 

zásadám alebo prijatím nových zásad.  

 

3. Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ladiciach boli schválené 

Obecným zastupiteľstvom v Ladiciach dňa 27. 03. 2015, uznesením č.: 17/2015 

a nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia. 

 

4. Týmto zásadami sa rušia Zásady odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva 

v Ladiciach zo dňa 17. 12. 2010.  

 

 

 

 

 

Ing. Farkaš Juraj 

  starosta obce 

   

 

 

 

 

 

 

 


