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Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva
Obce Likavka
------------------------------------------------------------------------------------------------Obec Likavka (ďalej len „obec“) na základe schválenia Obecného zastupiteľstva Obce
Likavka v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto Zásady odmeňovania poslancov a členov
komisií Obecného zastupiteľstva Obce Likavka.
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Tieto Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce
Likavka (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) upravujú odmeňovanie:
a) poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a nie je
dlhodobo uvoľnený zo zamestnania (ďalej len „zástupca starostu“)
b) poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“)
c) predsedov a členov stálych komisií obecného zastupiteľstva
d) predsedov a členov dočasných komisií obecného zastupiteľstva
e) poslancov za vykonávanie občianskych obradov, kde zastupujú starostu obce.
Článok II.
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Zástupcovi starostu patrí za výkon funkcie zástupcu starostu mesačná odmena určená
starostom obce. Za kalendárny mesiac, v priebehu ktorého funkcia vznikla alebo zanikla,
patrí zástupcovi starostu odmena vo výške zodpovedajúcej pomernej časti odmeny
zástupcu starostu, pripadajúcej na počet kalendárnych dní, počas ktorých zástupcovi
starostu funkcia trvala.
2. Zástupca starostu má popri nároku na mesačnú odmenu určenú starostom obce za výkon
tejto funkcie tiež nárok na odmeny:
a) za výkon funkcie poslanca
b) za výkon funkcie predsedu, člena stálej alebo dočasnej komisie obecného
zastupiteľstva
c) za vykonávanie činností podľa osobitných predpisov v prípade poverenia na tieto
činnosti
a to za rovnakých podmienok ako ostatní poslanci.
3. U zástupcu starostu sa do maximálnej výšky ročných odmien nezapočítava mesačná
odmena za výkon funkcie zástupcu starostu a ani odmeny za výkon činností podľa
osobitných predpisov, v zmysle čl. VI ods. 1 písm. a) týchto zásad.
Článok III.
Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva
1. Poslancom obecného zastupiteľstva sa poskytujú nasledovné odmeny:
a) Poslancovi za účasť na plánovanom zasadnutí obecného
zastupiteľstva:
45 Eur
b) Poslancovi za účasť na neplánovanom zasadnutí obecného
zastupiteľstva:
10 Eur
2. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej časovej a vecnej
náročnosti výkonu tejto funkcie a funkcií uvedených v čl. IV ods. 1 písm. a), b) a čl. V
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môže byť poslancovi vyplatená odmena v kalendárnom roku do výšky jedného
mesačného platu starostu obce Likavka bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
Poslancom sa do maximálnej výšky ročných odmien nezapočítava odmena za výkon
činností podľa osobitných predpisov, v zmysle čl. VI ods. 1 písm. a), b) týchto zásad.
Návrh na mimoriadnu odmenu predkladá starosta obce alebo poslanec. O poskytnutí tejto
odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
Článok IV.
Odmeňovanie predsedov a členov stálych komisií obecného zastupiteľstva
1. Poslancom a členom stálych komisií obecného zastupiteľstva sa poskytujú nasledovné
odmeny:
a) Poslancovi – predsedovi stálej komisie obecného zastupiteľstva:
1. za účasť na zasadnutí komisie
2. za pracovnú činnosť na spoločenskom podujatí organizovanom obcou
Likavka v časovom rozsahu do 5 hodín
3. za pracovnú činnosť na spoločenskom podujatí organizovanom obcou
Likavka v časovom rozsahu nad 5 hodín
b) Poslancovi – členovi stálej komisie obecného zastupiteľstva:
1. za účasť na zasadnutí komisie
2. za pracovnú činnosť na spoločenskom podujatí organizovanom obcou
Likavka v časovom rozsahu do 5 hodín
3. za pracovnú činnosť na spoločenskom podujatí organizovanom obcou
Likavka v časovom rozsahu nad 5 hodín

35 Eur
20 Eur
40 Eur

20 Eur
20 Eur
40 Eur

c) Členovi stálej komisie, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva:
1. za účasť na zasadnutí komisie
20 Eur
2. za pracovnú činnosť na spoločenskom podujatí organizovanom obcou
Likavka v časovom rozsahu do 5 hodín
20 Eur
3. za pracovnú činnosť na spoločenskom podujatí organizovanom obcou
Likavka v časovom rozsahu nad 5 hodín
40 Eur
2. Členovi stálej komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v prípade väčšej
časovej a vecnej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej
úlohy. Súhrnne môže byť členovi komisie, ktorý nie je poslancom, vyplatená odmena
v kalendárnom roku do výšky polovice jedného mesačného platu starostu obce Likavka
bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Návrh na mimoriadnu odmenu predkladá
starosta obce alebo poslanec. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné
zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
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Odmeňovanie predsedov a členov dočasných komisií obecného zastupiteľstva
1. Predsedom a členom dočasných komisií obecného zastupiteľstva sa poskytujú nasledovné
odmeny:
a) Poslancovi – predsedovi dočasnej komisie obecného zastupiteľstva:
za účasť na zasadnutí komisie

35 Eur

b) Poslancovi – členovi dočasnej komisie obecného zastupiteľstva:
za účasť na zasadnutí komisie

20 Eur

c) Členovi dočasnej komisie, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva:
za účasť na zasadnutí komisie
20 Eur
2. Členovi dočasnej komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v prípade
väčšej časovej a vecnej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia
mimoriadnej úlohy. Súhrnne môže byť členovi komisie, ktorý nie je poslancom,
vyplatená odmena v kalendárnom roku do výšky polovice jedného mesačného platu
starostu obce Likavka bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Návrh na
mimoriadnu odmenu predkladá starosta obce alebo poslanec. O poskytnutí tejto odmeny
a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

Článok VI.
Odmeňovanie poslancov za vykonávanie občianskych obradov
1. Poslancom obecného zastupiteľstva sa poskytujú nasledovné odmeny:
a) Poslancovi, ktorý je poverený výkonom sobášiaceho za vykonanie
svadobného obradu
b) Poslancovi, ktorý nie je zástupcom starostu, za vykonanie občianskeho
obradu – rozlúčka so zosnulým, uvítanie detí v obci, stretnutie
s jubilantmi, kde zastupuje starostu obce Likavka

30 Eur

30 Eur

Článok VII.
Výplata odmien
1. Odmeny sa vyplácajú na základe účasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
a komisií vo výplatnom termíne za mesiac jún a za mesiac november. Odmena za mesiac
december bude vyplatená v novom kalendárnom roku vo výplatnom termíne za mesiac
jún. Podkladom na zúčtovanie odmien zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií sú
zápisnice a prezenčné listiny. Podkladom na zúčtovanie odmien za pracovnú činnosť na
spoločenskom podujatí organizovanom obcou Likavka je prezenčná listina. Podkladom
na zúčtovanie odmien poslancov za vykonávanie občianskych obradov, kde poslanec
zastupuje starostu obce Likavka, je prezenčná listina.
2. Zápisnice a prezenčné listiny z rokovaní komisií obecného zastupiteľstva budú
predkladané príslušnému zamestnancovi obce vždy k poslednému dňu príslušného
kalendárneho mesiaca.
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uznášaniaschopné (na zasadnutí sa musí zúčastniť nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov alebo členov komisie).
4. Mesačná odmena zástupcu starostu sa vypláca vo výplatnom termíne za mesiac jún a za
mesiac november. Mesačná odmena zástupcu starostu za mesiac december bude
vyplatená v novom kalendárnom roku vo výplatnom termíne za mesiac jún.
5. Odmeny zástupcu starostu, poslancov a členov komisií v zmysle tohto predpisu sa
poukazujú bezhotovostne na osobný účet poslanca a člena komisie, alebo v hotovosti
v pokladni Obecného úradu Likavka.
6. Výdavky súvisiace s výplatou odmien zástupcu starostu, poslancov a členov komisií
v zmysle tohto predpisu sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov obce.
Článok VIII.
Spoločné ustanovenia
1. Odmena nepatrí poslancovi a členovi komisie, ktorý sa písomne vzdal odmeny.
2. Zástupcovi starostu, poslancovi, predsedovi stálej alebo dočasnej komisie a členovi stálej
alebo dočasnej komisie, ktorý nie je poslancom patrí náhrada cestovných výdavkov
v zmysle platných predpisov, ktoré im vznikli v súvislosti s výkonom funkcie poslanca
alebo člena komisie.
3. V prípade ak zamestnávateľ poslanca obecného zastupiteľstva a člena stálej alebo
dočasnej komisie obecného zastupiteľstva, v súvislosti s výkonom jeho funkcie , požiada
obec o náhradu za vyplatenú mzdu alebo inú odmenu za prácu, resp. ak poslanec alebo
člen stálej alebo dočasnej komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je v pracovnom
alebo obdobnom pomere požiada obec o náhradu ušlého zárobku, odmena podľa týchto
zásad odmeňovania mu bude krátená o výšku takto vyplatenej náhrady.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Likavka
boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Likavke dňa 26.6.2019 uznesením OZ č.
59/2019-8 a účinnosť nadobúdajú 01. 07. 2019.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií
Obecného zastupiteľstva Obce Likavka sa rušia Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva obce Likavka a členov orgánov, zriadených obecným
zastupiteľstvom schválené OZ dňa 12.5.2010 uznesením č. 2/2010 v bode B/14.

V Likavke dňa 27.6.2019
Ing. Marián Javorka
starosta obce
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