
Obec  Veľký Lapáš 
Obecný úrad Veľký Lapáš 488, 951 04 Veľký Lapáš 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lapáši na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. 

k) a r) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších schvaľuje tieto:         

 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Veľký Lapáš 

a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve obce Veľký Lapáš 
 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenie 

 

(1) Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

obce Veľký Lapáš (ďalej len „poslanec“) a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve obce 

Veľký Lapáš (ďalej len „člen komisie“). 

 

(2) Tieto zásady upravujú odmeňovanie: 

a) poslancov, 

b) predsedov komisií Obecného zastupiteľstva obce Veľký Lapáš (ďalej len „predseda 

komisie“), 

c) členov komisií, 

d) poslanca – zástupcu starostu obce Veľký Lapáš (ďalej len „zástupca starostu obce“). 

 

(3) Odmena je náhrada za čas, ktorý osoba uvedená v ods. 2 venovala výkonu svojej 

funkcie. 

 

Článok 2 

Odmeňovanie poslancov 

 

(1) Poslancovi sa poskytne odmena: 

a) vo výške 25,00 € za každú účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Veľký Lapáš 

(ďalej len „Obecné zastupiteľstvo“), 

b) vo výške 25,00 € za každú účasť pracovnom stretnutí poslancov, 

c) vo výške 25,00 € za výkon funkcie predsedu komisie počas každého zasadnutia komisie, 

d) vo výške 20,00 € za každú účasť na zasadnutí komisie ako člena komisie, 

e) vo výške 10,00 € za spísanie zápisnice zo zasadnutia komisie. 

 

(2) Poslanec, ktorého fyzická prítomnosť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva je menšia 

ako polovica rokovacieho času Obecného zastupiteľstva, má nárok len na polovicu odmeny 

podľa ods. 1 písm. a). 

 

(3) Poslanec, ktorý sa dostaví na zasadnutie Obecného zastupiteľstva po jeho oficiálnom 

ukončení, stráca nárok na odmenu podľa ods. 1 písm. a). 
 

(4) V prípade, ak je zasadnutie Obecného zastupiteľstva nespôsobilé rokovania a uznášania 

sa z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny poslancov, odmena podľa ods. 1 písm. a) 

poslancovi nepatrí. 

 



(5) Poslancovi patrí odmena podľa ods. 1 písm. a) v plnej výške, ak sa nezúčastní na 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva z dôvodu plnenia úloh určených Obecným zastupiteľstvom 

alebo starostom obce Veľký Lapáš (ďalej len „starosta obce“). 
 

(6) Pri určovaní výšky odmeny sa vychádza z prezenčných listín, ktoré sú podkladom ku 

konkrétnej činnosti poslanca podľa ods. 1. 
 

(7) V prípade, že poslanec plné viaceré úlohy podľa Článku 1 ods. 2, patrí mu odmena za 

každú činnosť individuálne. 
 

(8) Poslancovi možno udeliť mimoriadnu odmenu, v prípade plnenia úloh väčšej 

náročnosti, plnenia mimoriadnych úloh, alebo za organizovanie akcií v obci. Návrh na 

mimoriadnu odmenu predkladá starosta obce, alebo niektorý z poslancov. O udelení odmeny 

a určení jej výšky rozhodne Obecné zastupiteľstvo uznesením. 
 

(9) Súčet všetkých odmien poslanca podľa ods. 1, 7 a 8 nesmie v kalendárnom roku 

presiahnuť sumu jedného mesačného platu starostu obce v danom kalendárnom roku bez 

zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

 

Článok 3 

Odmeňovanie členov komisií, ktorí nie sú poslancami 

 

(1) Členovi komisie, ktorý nie je poslancom sa poskytne odmena: 

a) vo výške 15,00 € za každú účasť na zasadnutí komisie ako člena komisie, 

b) vo výške 15,00 € za každú účasť na pracovnom stretnutí komisie, 

c) vo výške 10,00 € za spísanie zápisnice zo zasadnutia komisie. 

 

(2) Člen komisie, ktorý nie je poslancom preukazuje svoju účasť na zasadnutí komisie, 

alebo plnení úloh komisie podpisom na prezenčnej listine. 

 

(3) Členovi komisie, ktorý nie je poslancom možno udeliť mimoriadnu odmenu, v prípade 

plnenia úloh väčšej náročnosti, plnenia mimoriadnych úloh, alebo za organizovanie akcií 

v obci. Návrh na mimoriadnu odmenu predkladá starosta obce, alebo niektorý z poslancov. 

O udelení odmeny a určení jej výšky rozhodne Obecné zastupiteľstvo uznesením. 
 

(4) Súčet všetkých odmien člena komisie, ktorý nie je poslancom podľa ods. 1 a 3 nesmie 

v kalendárnom roku presiahnuť sumu polovicu mesačného platu starostu obce v danom 

kalendárnom roku bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 
 

Článok 4 

Odmeňovanie zástupcu starostu obce 

 

Zástupcovi starostu obce sa okrem odmeny uvedenej v Článku 2 poskytuje mesačná 

odmena vo výške 35,00 €. 
 

Článok 5 

Vyplácanie odmien 

 

(1) Odmena podľa Článku 2, 3 a 4 sa vypláca na základe doložených zápisníc 

a prezenčných listín jeden krát za rok v jednej sume vo výplatnom termíne za mesiac november 



príslušného kalendárneho roka po zdanení a odpočítaní odvodov do poistných fondov podľa 

platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

(2) Odmeny sa vyplácajú v hotovosti v pokladnici Obecného úradu vo Veľkom Lapáši. 

 

Článok 6 

Vzdanie sa odmeny 
 

(1) Osoby uvedené v Článku 1 ods. 2 sa môžu vzdať odmeny. 
 

(2) Oznámenie o vzdaní sa odmeny musí byť podané písomnou formou, datované, 

podpísané a podané Obecnému úradu vo Veľkom Lapáši. Oznámenie o vzdaní sa odmeny 

podľa prvej vety je účinné dňom doručenia Obecnému úradu vo Veľkom Lapáši. 
 

(3) V prípade podaného platného oznámenia o vzdaní sa odmeny, nebude odmena 

vyplatená. 
 

(4) Oznámenie o vzdaní sa odmeny, možno kedykoľvek odvolať. Odvolanie musí byť 

podané písomnou formou, datované, podpísané a podané Obecnému úradu vo Veľkom Lapáši. 

Oznámenie o vzdaní sa odmeny podľa druhej vety je účinné dňom doručenia Obecnému úradu 

vo Veľkom Lapáši. 
 

(5) Na obdobie počas ktorého osoby uvedené v Článku 1 ods. 2 podali oznámenie o vzdaní 

sa odmeny podľa Článku 6 ods. 2 a tieto neskôr postupovali podľa Článku 6 ods. 4 sa vyplácanie 

odmien na obdobie počas platného oznámenia vzdania sa odmien nevzťahuje. 

 

Článok 7 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Dňom účinnosti Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Veľký 

Lapáš a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve obce Veľký Lapáš sa rušia „Zásady 

odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu, a členov odborných 

komisií OZ obce Veľký Lapáš“ schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Veľký 

Lapáš č. 5/2015 zo dňa 30.01.2015. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Veľký Lapáš a 

členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve obce Veľký Lapáš boli schválené uznesením 

Obecného zastupiteľstva obce Veľký Lapáš č. 29/2023 zo dňa 09.02.2023. 

 

 

Vo Veľkom Lapáši, dňa 09.02.2023 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Katarína Babalová 

                                                                                                                  starostka obce 


