
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ORAVSKÁ LESNÁ 

č. 2 /2015 

 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, 

predsedov a členov komisií obecného 

zastupiteľstva a neposlancov  v Obci Oravská Lesná 
 

Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 25, ods. 9 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

sa uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov a 

členov komisií obecného zastupiteľstva a neposlancov v Obci Oravská Lesná  (ďalej len 

„Zásady“): 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Oravskej Lesnej pri zohľadnení úloh a časovej  náročnosti výkonu ich 

funkcie.  

2. Poslancom poskytuje Obec Oravská Lesná odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom 

zriadení”). 

3. Odmeny poslancov budú diferencované v závislosti od úloh, aké poslanec plní, koľko 

času venuje svojej funkcii a ako napomáha samospráve obce. 

§ 2 

Všeobecné ustanovenia 

1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie:  

a) poslancov obecného zastupiteľstva  

b) predsedov a členov pracovných komisií obecného zastupiteľstva / aj neposlancov / 

c) poslanca, ktorého starosta obce podľa § 13b ods. 1 o obecnom zriadení poveril 

svojim zastupovaním (zástupca starostu)  

d) zapisovateľa obecného zastupiteľstva 

 
§ 3 

Povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva 
 

1. Poslanec je povinný najmä:  

a) Zložiť sľub poslanca na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa 

zúčastní. 



b) Zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol 

zvolený. 

c) Dodržiavať štatút obce, organizačný poriadok, rokovací poriadok obecného 

zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,  

predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva –neposlancov 

v Oravskej Lesnej 

d) Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov 

2.  Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. 
 

§ 4 

Odmeny  poslancov 

1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí základná poslanecká odmena vo výške 45,00 

EUR, za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Podkladom k vyplateniu 

odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia a zápisnica rokovania obecného 

zastupiteľstva, ktorá dokumentuje aktívnu účasť na rokovaní a spoluúčasť na riešení 

problémov obce.  

a) V prípade neuznášania sa obecného zastupiteľstva stráca poslanec nárok na odmenu 

b) Poslancovi za neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva odmena nepatrí. 

2. Poslancovi patrí odmena vo výške 22,50 EUR za aktívnu  prácu v obecnej rade na 

základe prezenčnej listiny a zápisnice zo zasadania obecnej rady. 

3. Za účasť  na pracovnej porade, mimoriadnom zasadnutí patrí  poslancov odmena vo 

výške 22,50 EUR na základe prezenčnej listiny a zápisnice.   
4. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu  v prípade splnenia mimoriadnej 

úlohy, za účasť na kontrolnom dni, zhromaždení obyvateľov obce, odstraňovaní 

následkov živelných pohrôm, záchranu života, vysoko prospešnú vec pre obec, za 

aktívnu prístup pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí  organizovaných obcou a 

podobne. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo niektorý z poslancov. 

O poskytnutí tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia. 

5. Poslancovi za každú účasť na uzavretí manželstva vo výkone funkcie sobášiaceho 

patrí odmena vo výške 10,00 EUR.  

 

 

§ 5 

Odmeňovanie  predsedov a členov pracovných komisii  

1. Predsedovi pracovnej komisie patrí odmena vo výške 5,00 EUR za zvolávanie, 

organizovanie, riadenie komisie a spísanie zápisnice zo  zasadnutia. Poskytnutie je 

podmienené vypracovaním podporného stanoviska k riešeniu , ktorým komisia bola 

poverená obecným zastupiteľstvom alebo starostom obce, resp. predložením 

iniciatívneho návrhu z vlastného podnetu na pracovné rokovanie poslancov alebo 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

2. Členovi pracovnej komisie patrí odmena za aktívnu účasť na zasadnutí vo výške  5,00 

EUR za každé zasadnutie. 

 

§ 6 



Odmeňovanie  zástupcu starostu 

1. Zástupcovi starostu 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. O poskytnutí tejto odmeny a o jej 

výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia. 

§ 7 

Odmeňovanie  zapisovateľa obecného zastupiteľstva 

1. Za prácu zapisovateľovi na zasadnutí obecného zastupiteľstva mimo pracovnej doby 

prislúcha, patrí  odmena i pracovníkovi obecného úradu vo výške 5,00 EUR za 

každú začatú hodinu. Účasť na zasadnutiach musí byť jednoznačne vyznačená 

v prezenčných listinách. 

 

§ 8 

Výplata odmeny 

1. Sumy vyššie uvedených odmien sú uvedené v hrubom.   

2. Odmena bude vyplatená:  

a) súhrnne raz za obdobie šesť mesiacov za zasadnutia Obecného zastupiteľstva, v 

najbližšom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce,  

b) súhrnne raz za obdobie šesť mesiacov za zasadnutia odborných  komisií, v 

najbližšom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce,  

c) mesačne pozadu a to na základe písomnej žiadosti poslancov, neposlancov, 

predsedov a členov jednotlivých komisií. 

3.  Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca alebo v hotovosti z pokladne 

obecného úradu. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov a členov komisií 

vyplatených podľa týchto zásad sú prezenčná listina a zápisnica zo zasadnutia.   

4. Poslancovi, poslancovi a neposlancovi v pracovných skupinách okrem odmeny, 

patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie 

poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov 

v pracovnom pomere. Podkladom je doklad, ktorý vierohodne preukáže výšku 

skutočných výdavkov. 

5. Odmena  nepatri poslancom  a členom komisií, ktorí vyhlásili, že svoj mandát budú 

vykonávať  bez odmeny. Toto vyhlásenie môžu uskutočniť ústne na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva alebo ho môžu  písomne doručiť na obecný úrad  v Oravskej Lesnej. 

 

 

 

 

§ 9 



Záverečné ustanovenia 

1. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Oravská Lesná. 

2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej dňa 

07.08.2015 uznesením č.59/2015, 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

3. Na prijatie uznesenia podľa § 4, ods. 4 a časti § 6, ods. 1 týchto zásad sa vyžaduje 

súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.  

4. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym  dňom  od vyvesenia na úradnej tabuli. 

5. Zásady odmeňovania poslancov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť 

formou dodatku, alebo prijatím nových zásad.  

 

   

Vyvesené dňa: 24.07.2015 

Zvesené dňa: 07.08. 2015 

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa: 07.08.2015 

Vyvesené dňa:   08.08.2015   

Zvesené dňa:  25.08.2015        

 

V Oravskej Lesnej dňa 25.08.2015 

 

        JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce 

                      v.r. 


