
 

 

Obec  Hermanovce nad Topľou 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Zásady odmeňovania poslancov 

   v Obci Hermanovce nad Topľou 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hermanovce nad Topľou v súlade s § 11 ods. 4 písm. k)  zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je obecnému zastupiteľstvu 

schvaľuje tieto zásady odmeňovania poslancov. 

 

Článok 1 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov  pri zohľadnení úloh a časovej 

náročnosti výkonu ich funkcie. 

 

2. Poslancom poskytuje Obec Hermanovce nad Topľou  odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 2 

ROZSAH PÔSOBNOSTI 

 

Tieto zásady upravujú odmeňovanie: 

poslancov 

  

 

Článok 3 

ODMENY POSLANCOV  

 

1. Poslancom sa poskytujú nasledovné odmeny:  

 

 - paušálna čiastka  vo výške  20,- EUR  mesačne 

 

- zástupcovi starostu sa neposkytuje odmena 20,-€ mesačne, ale prináleží mu mesačný plat vo výške 

8%  z platu starostu obce Hermanovce nad Topľou.  

 

  

2.  Poslancovi 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 alebo niektorý z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo prijatím uznesenia.  

 

3. Odmena nepatrí poslancom, ktorí sa písomne vzdali odmeny alebo písomne vyhlásili do 

zápisnice na zasadnutí OZ, že svoj mandát budú vykonávať bez  odmeny (celé volebné obdobie, 

alebo za určité mesiace). 



 

 

 

 

Článok 4 

VÝPLATA ODMENY 

 

1. Odmeny poslancov podľa článku 3. ods. 1 sa spracovávajú polročne a vyplácajú sa v najbližšom 

výplatnom termíne za predchádzajúci polrok alebo jedenkrát ročne a vyplácajú sa v najbližšom 

výplatnom termíne za predchádzajúci kalendárny rok.  

 

 

4. Odmeny poslancov v zmysle týchto zásad sa poukazujú na osobný účet bezhotovostne na účet 

poslanca v peňažnom ústave alebo v hotovosti z pokladne obecného úradu.  

 

5. Výdavky súvisiace s výplatou odmien poslancom v zmysle týchto zásad sa uhrádzajú 

z rozpočtových prostriedkov obce. 

 

 

Článok 5 

SPOLOČNÉ  A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Poslancovi patrí tiež náhrada skutočných cestovných výdavkov,  ktoré mu vznikli v súvislosti s 

výkonom funkcie poslanca alebo člena komisie pri výjazdoch komisie. 

 

2. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto 

zásadám alebo prijatím nových zásad.  

Účinnosť Zásad odmeňovania je od 27.12.2018 

 

 

Schválené uznesením OZ č. 12/2018 zo dňa 27.12.2018 

 

Týmto sa rušia Zásady odmeňovania poslancov v obci Hermanovce nad Topľou schválené 

uznesením č. 6/2014 zo dňa 12.12.2014 a Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov v obci 

Hermanovce nad Topľou schválený uznesením č. 15/2015 písm. B/ zo dňa 26.1.2015.  

 

V  Hermanovciach n.T. dňa  28.12.2018 

 

          

          Ing. Martin Ivan 

            starosta obce 
                                                                                                                        

 
   


