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Prílohy  

 
Obecné zastupiteľstvo obce  Jakubov v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k), § 15 ods. 4 a §25 ods. 8 

zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpis vydáva tieto 

 

 

Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Jakubove 

 
Článok 1. 

Úvodné ustanovenia 

 
Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov a členov komisií – neposlancov Obecného 

zastupiteľstva v Jakubove.  

 

Článok 2. 

Odmena za výkon funkcie poslanca 

 

(1) Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena vo výške 30 Eur za účasť na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v danom mesiaci. V tejto odmene sú zahrnuté všetky činnosti, ktoré sú s 

funkciou poslanca spojené okrem výkonu funkcie sobášiaceho. 

2) Ak poslanec v rámci výkonu svojej funkcie vykoná pre obec  činnosti spojené s osobitnou 

zodpovednosťou, ktoré prispejú k rozvoju obce alebo uspokojeniu potrieb obyvateľov môže 

obecné zastupiteľstvo rozhodnúť o jeho jednorazovej odmene podľa druhu a časovej náročnosti. 

Jednorazová odmena sa vypláca v najbližšom výplatnom termíne zamestnancov obce po 

schválení obecným zastupiteľstvom. 

3) Odmena nepatrí poslancovi, ktorý písomne vyhlásili, že svoj mandát bude vykonávať bez 

odmeny. 

Článok 3 

Odmena za výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva – neposlanca  

 

Výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je zároveň poslancom, sa 

vykonáva bez nároku na odmenu. 

 

Článok 4 

Odmena sobášiaceho poslanca 

 

Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu sobášiaceho podľa § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o 

rodine, patrí odmena vo výške 20 € za každé vyhlásenie o uzavretí manželstva, ktoré pred ním 

snúbenci urobia. Táto odmena sa poskytuje nad rámec odmeny podľa článku 2. 

 

 

 



 

 

Článok 5 

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Odmeny podľa čl. 2. ods. 1 a podľa čl. 4 sa vyplácajú prostredníctvom obecného úradu 1x 

ročne vo výplatnom termíne zamestnancov za mesiac november na účet uvedený poslancom. 

(2) Podkladom pre výplatu odmien sú najmä prezenčné listiny z príslušných zasadnutí. 

(3) 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. 

 


