
Zásady odmeňovania poslancov, zástupcu starostu, 
 členov komisií  pri Obecnom zastupiteľstve, 

a kronikára obce ĽUBOVEC 
 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenie 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ľubovci v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na svojom zasadnutí dňa 16.10.2019, uznesením č. 
81/12/2019 schválilo tieto Zásady odmeňovania poslancov, zástupcu starostu, členov komisií  pri 
Obecnom zastupiteľstve a kronikára obce Ľubovec (ďalej len „Zásady odmeňovania“). 
 

Článok 2 
Predmet úpravy 

 
(1) Tieto zásady odmeňovania sa vzťahujú na odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva 

v Ľubovci, zástupcu starostu, členov komisií  pri Obecnom zastupiteľstve obce Ľubovec 
a kronikára obce Ľubovec. 

 
Článok 3 

Poslanec obecného zastupiteľstva 
 

(1) Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške 35,- EUR za každú 
osobnú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

(2) Poslancovi patrí odmena aj v prípade neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípade, že 
poslanec sa nezúčastnil na rokovaní zastupiteľstva z dôvodu poverenia a plnenia úloh určených 
zastupiteľstvom, resp. starostom obce. 

(3) V prípade, že účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1 tohto článku je oneskorená 
(jedna hodina a viac po začatí zasadnutia OcZ), nepatrí poslancovi odmena. 

(4) V prípade, že poslanec odíde zo zasadnutia OcZ pred schválením uznesení, poslancovi odmena 
podľa článku 3, bodu 1 nepatrí; okrem dôvodu hodného osobitného zreteľa ospravedlneného OcZ 
na danom rokovaní. 

(5) V prípade, že je z dôvodu nedostatočného počtu poslancov obecné zastupiteľstvo neuznášania 
schopné, patrí prítomnému poslancovi odmena len vo výške  20 % z odmeny podľa ods. 1/ tohto 
článku. 

(6) Odmena nepatrí poslancovi, ktorý, písomne vyhlásil, že svoj mandát bude vykonávať bez nároku 
na odmenu. 

 
Článok 4 

Predseda a člen komisie obecného zastupiteľstva 
 
(1) Poslancovi, ktorý je súčasne predsedom komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej odmeny 

podľa týchto zásad aj odmena vo výške 10,- EUR vynásobená počtom zasadnutí komisie 
v príslušnom kalendárnom roku. 

(2) Členom komisií, za účasť na zasadaniach komisií,  patrí odmena vo výške 7,- € za jedno 
zasadanie. 

(3) Za zasadnutie komisie sa považuje zasadnutie, z ktorého je starostovi Obecného úradu Ľubovec 
odovzdaná písomná zápisnica vrátane prezenčnej listiny. 
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Článok 5 

Odmeňovanie zástupcu starostu 
 

(1) Zástupcovi starostu obce navrhuje odmenu starosta obce podľa výkonu náročnosti tejto funkcie 
alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy 2-krát ročne. Návrh na túto odmenu predkladá 
starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím 
uznesenia. 
 
 

Článok 6  
Mimoriadna odmena poslanca a člena komisie 

 
(1) Poslancovi a členovi komisie, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce alebo 

vykoná osobitnú úlohu, môže byť v kalendárnom roku priznaná jednorazová mimoriadna odmena. 
(2) O priznaní a výške odmeny rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. 
(3) Návrh na schválenie jednorazovej odmeny môže podať výlučne starosta obce, poslanec alebo 

skupina poslancov obecného zastupiteľstva, a to najneskôr 15 dní pred konaním zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 

 
 

Článok 7 
Kronikár obce 

 
(1) Kronikárovi obce patrí odmena za spracovanie ročného kronikárskeho záznamu podľa 

nasledujúcich pravidiel: 
a) fixná odmena vo výške 130,- €  
b) flexibilná odmena určená starostom obce na základe obtiažnosti a obsahovosti 

spracovaného záznamu 
 

 
 

Článok 8 
Úhrada a vyúčtovanie odmien  

 
(1) Podkladom pre zúčtovanie odmien podľa tejto smernice je uznesenie Obecného zastupiteľstva v 

Ľubovci č. 81/12/2019 zo dňa 16.10.2019, ktorým boli schválené tieto Zásady odmeňovania. 
(2) Podkladmi pre poskytnutie odmien sú príslušné prezenčné listiny. 
(3) Odmeny podľa týchto zásad sa spracovávajú 2-krát ročne a vyplácajú sa k 30.6. a k 30.11. 

príslušného roka. 
(4) Odmeny poslancov v zmysle týchto zásad sa poukazujú na osobný účet bezhotovostne na účet 

poslanca v peňažnom ústave. 
(5) Odmena za spracovanie ročného kronikárskeho záznamu bude kronikárovi obce vyplatená  

po schválení ročného kronikárskeho záznamu s prílohami obecným zastupiteľstvom. 
(6) Odmeny podľa týchto zásad sú vyplácané Obcou Ľubovec prostredníctvom Obecného úradu v 

Ľubovci, ktoré súčasne vedie príslušnú účtovnú a mzdovú evidenciu. 
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Článok 9 
Spoločné ustanovenia 

(1) Celkový súčet odmien, vyplatených v kalendárnom roku, nesmie presiahnuť zákonom stanovenú 
maximálnu hranicu podľa § 15 ods. 4 a § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V 
prípade dosiahnutia tejto hranice už v príslušnom kalendárnom roku nevzniká nárok na vyplatenie 
akejkoľvek ďalšej odmeny. 

 

Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

(1) Tieto Zásady odmeňovania schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ľubovci v súlade s § 11 ods. 4 písm. 
k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na svojom 
zasadnutí dňa 16.10.2019, uznesením č. 81/12/2019. 

(2) Tieto Zásady odmeňovania nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2020 
(3) Nadobudnutím účinnosti týchto Zásad odmeňovania sa rušia Zásady odmeňovania poslancov 

Obecného zastupiteľstva v Ľubovci zo dňa 16.12.2011, schválené uznesením 8/C-2/2011. 
 
 
 
V Ľubovci 16.10.2019      
 
 
 
        ....................................................... 
               Mgr. Jozefína Štofanová 
            starostka obce 
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