
Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej  Voli (ďalej sa uvádza len obecné zastupiteľstvo) na 
základe § 11 ods. 4 písm. k) zák č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov a zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tieto 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA STAROSTU OBCE JAKUBOVA VOĽA A 

POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE JAKUBOVA  VOĽA 

Časť I. 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Tieto Zásady odmeňovania starostu obce Jakubova  Voľa a poslancov Obecného 
zastupiteľstva obce Jakubova  Voľa (ďalej sa uvádza len: zásady odmeňovania) sa vzťahujú 
na starostu obce Jakubova  Voľa a na poslancov Obecného zastupiteľstva obce  Jakubova  Voľa 
upravujú ich odmeňovanie. 
2. Funkcia poslanca Obecného zastupiteľstva obce Jakubova  Voľa sa zásadne vykonáva bez 
prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. 
3. Za výkon funkcie poslanca vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie patrí 
odmena. 
4. Poslancovi patrí aj náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie 
poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere. 

Časť II. 

Plat a odmena starostu obce 

§ 2 

Plat 

1.Platové pomery starostu obce upravuje zák. SNR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 
1. Starosta obce Jakubova  Voľa vykonáva funkciu v celom rozsahu. 
2. Starostovi obce prináleží odmena vo výške, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí. 

§ 3 

Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

1. Za výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa vypláca odmena v sume :  5  eur/hod. 
za účasť na celom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

2. Za neúčasť na zasadaní obecného zastupiteľstva sa odmena nevypláca a za účasť na časti 
zasadania sa odmena kráti pomerne v závislosti na dĺžke doby účasti v pomere k celkovej 
dobe zasadania - zapisovateľka eviduje účasť poslancov. 
3. Na konci kalendárneho roka  môže byť vyplatená  jednorazová odmena poslancom podľa 
finančnej situácie maximálne do výšky 200.- EUR 
 

4. Odmeny poslancov sa vyplácajú raz ročne po predložení podkladov o činnosti a 
vyhodnotení účasti podľa prezenčných listín. Poslanec OZ s môže vzdať odmeny za výkon funkcie. 
5. odmeny za výkon funkcie. 



§ 4 

Odmeňovanie zástupcu starostu obce 

1.   Za výkon funkcie zástupcu starostu obce sa vypláca odmena ako poslancom OZ.. 
2. Odmena zástupcu starostu obce sa vypláca 1-krát ročne. 
3. Odmeny za funkciu zástupcu starostu sa môže poslanec OZ vzdať.. 
 
 

 
 

Časť III. 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

Tieto „Zásady odmeňovania starostu obce Jakubova  Voľa a poslancov Obecného zastupiteľstva 
obce Jakubova Voľa  boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/11 zo dňa :20.1.2011 
a nadobúdajú účinnosť dňom  schválenia. 

V Jakubovej  Voli:20.1.2011 
 
                                             Platí aj pre r. 2012. 

Starosta obce Jakubova Voľa 
Ing.  Vladimír  Mačo 



 

Doložky : 

• Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na 
pripomienkovanie na úradnej tabuli obce: 

dňa : ..............  pečiatka podpis: ...................  

• Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným 
zastupiteľstvom vyvesené (publikované) na úradnej tabuli obce : 

dňa :  ................  pečiatka podpis: ....................  

• Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce : 

dňa :  ................  pečiatka podpis: ......................... 

• Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť : 

dňa : ................  pečiatka podpis: ....................... 


