
Z ás a dy 

 

odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v  Málinci, zástupcu starostu  

obce Málinec   a predsedu a členov komisií pri  OZ 

 

I.  

Úvodné ustanovenie  

 

 

        Obecné zastupiteľstvo v Málinci v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm.k/ zákona               

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v y d á v a 

„Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Málinci, zástupcu starostu obce 

Málinec   a predsedu a členov komisií pri  OZ, ktoré upravujú odmeňovanie poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Málinci, zástupcu starostu obce Málinec a predsedu a členov komisií                   

vo volebnom období 2018 – 2022 . 

 

 

II.  

Sadzby odmien  

 

1. 
 

a/ Poslancovi  obecného zastupiteľstva za účasť  na riadnych zasadaniach obecného  

    zastupiteľstva v roku patrí odmena vo výške 20,-- €/1 zasadnutie .  

 

    Táto odmena bude percentuálne krátená o neúčasť na hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní   

    sa považuje i to,  keď je poslanec prítomný na zasadnutí, ale nehlasuje.  

 

b/ Poslancovi obecného zastupiteľstva  patrí paušálna odmena vo výške  15,--€/ mesačne . 

 

c/ Odmena nepatrí poslancovi, ktorý písomne vyhlási, že svoj mandát bude vykonávať                

    bez odmeny.  

 

2. 
 

a/ Zástupcovi starostu obce patrí odmena pri písomnom poverení, ktoré vydá starosta obce  

    na plnenie úloh samosprávnych činností a preneseného výkonu štátnej správy v sume        

   150,--€ mesačne. Zástupcovi starostu obce nepatrí odmena poslanca OZ v zmysle   

   bodu 1/a,b. 

     

b/ Pri dlhodobom zastupovaní starostu v rozsahu nad 35 pracovných dní patrí zástupcovi 

    starostu, ktorý vykonáva všetky úlohy starostu, odmena vo výške určenej obecným  

    zastupiteľstvom, percentuálne z platu starostu.  

 

c/ Pri zániku mandátu starostu obce a poverením zastupovaním výkonu starostu obce  

    zástupcom starostu do vykonania nových volieb, patrí zástupcovi starostu, ktorý je plne  

    uvoľnený na výkon funkcie odmena určená obecným zastupiteľstvom, podľa rozsahu  

    zastupovania, až do výšky platu starostu.   

 

 

 

 

 

 



3. 

 

Obec Málinec má zriadené tieto stále komisie: 
Komisia pre výstavbu a stavebný poriadok 

Komisia kultúrno-športová 

Komisia pre občianske záležitosti  

Komisia pre ochranu verejného záujmu 

Komisia finančná 

Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností 

Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu 

 

Odmeňovanie: 
Predsedovi stálej komisie zriadenej pri OZ v Málinci za každé zasadnutie komisie patrí odmena  

vo výške 20,--€/ za každé zasadnutie  a členom komisie 15,--€/ za každé zasadnutie. 

 

Odmena predsedu a člena komisie sa vypláca polročne a podkladom na vyplatenie je prezenčná 

listina zo zasadnutí komisie s časom začiatku a konca jej činnosti. Ak je členom komisie 

zamestnanec OcÚ v Málinci a činnosť komisie prebieha počas pracovnej doby, odmena za túto 

prácu mu nepatrí. 

Komisia sa stretne len na riešenie úloh zadaným OZ alebo starostom obce na pokyn starostu 

obce. 

Komisia pre občianske záležitosti sa stretne podľa potreby konania občianskych obradov. 

 

Každý  komu náleží odmena v zmysle týchto zásad sa môže odmeny dobrovoľne vzdať formou 

čestného prehlásenia doručeného do podateľne OcÚ. 

Odmena vyplácaná poslancom a členom komisií v zmysle týchto Zásad odmeňovania sa sčituje.  

 

III. 

Spoločné ustanovenia  

 

1. Odmeny v zmysle článku II. ods. 1 a 3týchto Zásad odmeňovania sa vyplácajú polročne  

    k 30.6. a k 31.12. bežného roku .  

2. Odmeny v zmysle článku II. ods.2 týchto Zásad odmeňovania sa vyplácajú mesačne  

    vo výplatnom termíne zamestnancov obce Málinec.  

3. Odmeny podľa článku II. ods. 1, 2 a 3 patria odo dňa schválenia týchto Zásad v OZ. 

 

IV.  

Záverečné ustanovenia  
1. Tieto „Zásady odmeňovania“ schválilo Obecné zastupiteľstvo v Málinci, uznesením  

    č. 8/2018 , v bode 2/d a nadobúdajú účinnosť od 13.12.2018. 

 

2. Dňom schválenia „Zásad odmeňovania „ sa ruší uznesenie Obecného zastupiteľstva 

    v Málinci č. 1/2015, zo dňa 11.3.2015, ktorým boli stanovené odmeny poslancov Obecného    

    zastupiteľstva a zástupcu starostu obce Málinec, Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania,   

    ktorý schválilo OZ v Málinci uznesením č. 6/2017 bod 2/i a článok 6 Vnútorného predpisu č.  

   1/2016 Zásad  činnosti a financovanie Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov    

   a slávnostností na území obce Málinec. 

 

 

V Málinic, 13.12.2018 

                                                                                                            Ing. Igor Lacko 

                                                                                                              starosta obce 


