
OBEC MLYNKY 

 

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

ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva tieto 

 

Zásady odmeňovania 

poslancov, neposlancov a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Mlynky 
 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov, poslancov – predsedov, členov komisií obecného 

zastupiteľstva a poslancov poverených vykonávaním občianskych obradov a spoločenských slávností, 

neposlancov - členov komisií obecného zastupiteľstva a účinkujúcemu na občianskom obrade 

a spoločenských slávnostiach obce Mlynky.  

 

 

Článok 2 

Odmena za výkon funkcie poslanca 

 

(1) Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške 20,00 € za každú 

osobnú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

(2) Za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa odmena kráti o 100 %. 

(3)  Poslancovi patrí odmena aj v prípade neúčastí na zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípade, 

že poslanec sa nezúčastnil na rokovaní zastupiteľstva z dôvodu poverenia a plnenia úloh 

určených zastupiteľstvom, resp. starostom obce, alebo z iných vážnych dôvodov uznaných 

starostom obce.                                    

(4)  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.  

  

 

Článok 3 

Odmena za výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva 

 

(1) Za výkon funkcie predsedu komisie obecného zastupiteľstva, ktorý je zároveň poslancom, mu 

patrí odmena vo výške 15,00 € za účasť na zasadnutí komisie.  

(2) Za výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva, ktorý je zároveň poslancom, mu patrí 

odmena vo výške 10,00 € za účasť na zasadnutí komisie.  

(3)  Členovi komisie obecného zastupiteľstva - neposlanca patrí odmena vo výške 10,00 € za účasť 

na zasadnutí komisie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Článok 4 

Odmena poslancovi poverenému vykonávaním občianskych obradov a spoločenských 

slávností a odmena neposlancovi, účinkujúcemu na občianskom obrade a spoločenských 

slávnostiach 
 

(1)  Poslancovi poverenému vykonávaním občianskych obradov a spoločenských slávností a zároveň   

neposlancovi učinkujúcemu na občianskom obrade a spoločenských slávnostiach (ďalej len 

ZPOZ)  patrí odmena: 

a) účinkujúcemu na občianskom obrade a spoločenských slávnostiach              10,00 €/ 1 akcia 

b) obrad rozlúčky so zosnulým: 

 - príprava smútočnej reči / len rozlúčka           10,00 € 

                 - príprava smútočnej reči/ občiansky pohreb     20,00 € 

                 - smútočný rečník                                              10,00 € 

                 - recitátor                                                           10,00 €  

c) kreslenie a písanie do pamätnej knihy                                                         20,00 €/ 1 zápis     

 

 

Článok 5 

Spoločné ustanovenia 

 

(1)  Odmeny sa vyplácajú prostredníctvom obecného úradu raz za polrok na účet uvedený poslancom,       

neposlancom alebo členom komisii, a to nasledujúci mesiac do 20. dňa v kalendárnom mesiaci. 

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

spoločenských podujatí a obradov, potvrdené podpisom starostu obce. 

(3)  Celkový súčet odmien, vyplatených poslancovi 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 6 

Záverečné ustanovenia 

 

(1)  Tieto Zásady odmeňovania poslancov, neposlancov a členov komisií obecného zastupiteľstva 

obce Mlynky boli schválené uznesením  Obecného zastupiteľstva obce Mlynky č. 9/2022 zo dňa 

28. 11. 2022 a nadobúdajú účinnosť dňa 28. 11.2022. 

(2)  Zrušujú sa Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Mlynkoch schválené na zasadnutí 

uznesením č.  6/2018 dňa 06. 12. 2018. 

 

 

 

 

V Mlynkoch, dňa 28. 11. 2022                             

 

 

                                                                                                             Maroš Turzák, v.r. 

                                                                                                                     starosta obce 


