Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného
zastupiteľstva obce Mirkovce
Obecné zastupiteľstvo Obce Mirkovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 7 a
8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) schválilo tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce
Mirkovce (ďalej len „Zásady“):
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom týchto Zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov pri zohľadnení úloh a
časovej náročnosti výkonu ich funkcie.
2. Poslancom poskytuje Obec Mirkovce odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Článok II.
Rozsah pôsobnosti
1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach (ďalej „zásady“)
upravujú odmeňovanie:
a) poslancov obecného zastupiteľstva,
c) poslancov – členov komisií obecného zastupiteľstva,
2. Ustanovenia týchto zásad sa nevzťahujú na poslanca, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo
zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu obce.
Článok III.
Poslanecká odmena
Odmeny členom komisií OZ
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon poslaneckej funkcie finančná odmena
vo výške 10,- EUR za každé zasadnutie obecného zastupiteľstva. Vyplatenie odmeny je
podmienené účasťou na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
2. Poslancovi - predsedovi komisie obecného zastupiteľstva patrí k poslaneckej odmene aj
finančná odmena 15,- EUR za každé zasadnutie komisie. Vyplatenie odmeny je podmienené
účasťou na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva
3. Poslancovi - členovi komisie obecného zastupiteľstva patrí k poslaneckej odmene aj
finančná odmena 10,- EUR za každé zasadnutie komisie. Vyplatenie odmeny je podmienené
účasťou na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva.
4. Nárok na odmenu vo výške 100 % vzniká poslancovi od začiatku zasadnutia, počas celej
doby zasadnutia, do ukončenia zasadnutia. Za začiatok a koniec zasadnutia sa považuje doba,
kedy zasadnutie začne a skončí predsedajúci, alebo ten, kto zasadnutie vedie. V prípade, že

účasť poslanca na zasadnutiach je kratšia, t. j. menej ako polovica času trvania tohto
zasadnutia, kráti sa uvedená odmena na polovicu.
5. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej časovej a vecnej
náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy podľa týchto
zásad. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo niektorý z poslancov. O
poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
Odmena môže byť vyplatená v rozsahu 100 až 500 EUR.
6. Úhrnnú odmenu poslanca podľa ods. 1, 2, 3, a 5 tohto článku možno poskytnúť najviac
však v kalendárnom roku do výšky jedného mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny
7. 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.
8. Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a
jeho orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia
konkrétneho orgánu.
Článok IV.
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu v rozsahu určenom starostom obce v
písomnom poverení a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa
vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 %
mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej triedy.
2. Zástupcovi starostu okrem odmeny určenej starostom podľa ods. 1 tohto článku patrí aj
odmena podľa čl. 3 týchto zásad.
3. Odmenu zástupcu starostu určenú podľa ods. 1 tohto článku je obec povinná zverejniť na
webovom sídle obce do 30 dní od jej určenia starostom.
Článok IV.
Výplata odmien
1. Odmeny poslancov a zástupcu starostu sú vyplácané jeden-krát ročne vo výplatnom
termíne za mesiac november, t.j. do 30. dňa v mesiaci príslušného kalendárneho roka.
2. Odmeny poslancov v zmysle týchto Zásad sa poukazujú bezhotovostne na osobný účet
poslanca v peňažnom ústave, prípadne v hotovosti v pokladni obecného úradu
3. Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancom sú prezenčné listiny zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva a jeho orgánov.
4. Výdavky súvisiace s výplatou odmien poslancom v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú z
rozpočtových prostriedkov obce Mirkovce.

Článok VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Poslancovi patrí tiež náhrada skutočných cestovných výdavkov, ktoré mu vznikli v
súvislosti s výkonom funkcie poslanca alebo člena komisie pri výjazdoch komisie.
2. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto
zásadám alebo prijatím nových zásad.
3. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v obci Mirkovce nadobúdajú
účinnosť dňom schválenia.
4. Zrušujú sa Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v obci Mirkovce zo
dňa 07.12.2018.

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 7/2022/
V Mirkovciach dňa 22. novembra 2022
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starosta obce

