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Obecné zastupiteľstvo Obce Klin nad Bodrogom v zmysle príslušných ustanovení Zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva túto Smernicu 
Obce Klin nad Bodrogom o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a 
členov komisií v Kline nad Bodrogom. 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Tieto zásady upravujú: 
 
a) odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva v Kline nad Bodrogom (ďalej aj len ako 
„poslanec“ / „poslanci“), 
b) odmeňovanie členov komisií v Kline nad Bodrogom. 
 

Článok 2 
Odmena za výkon funkcie poslanca 

 
1. Poslancovi menovanému za zástupcu starostu patrí odmena vo výške 10% zo základu mzdy 
starostu v prípade jeho zastupovania 
 
2. Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena vo výške 10 € za každé zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 
 
3. Pri neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa odmena podľa ods.2 tohto článku 
neposkytuje. 
 
4. Zapisovateľovi zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 10 € za 
každé zasadnutie (napísanú zápisnicu). 
 

Článok 3 
Odmena za členstvo v komisii 

 
1. Za výkon funkcie predsedu komisie patrí poslancovi odmena vo výške 10 € za každé zasadnutie 
komisie. 
 
2. Za výkon funkcie člena komisie pri obecnom zastupiteľstve patrí poslancovi odmena vo 
výške 7 € za každé zasadnutie komisie. 
 
3. Pri neúčasti na zasadnutí komisie sa odmena podľa tohto článku neposkytuje. 
 
 
 
 
 



Článok 4 
Mimoriadna odmena poslanca 

 
1. Poslancovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce, môže byť v kalendárnom 
roku priznaná jednorazová mimoriadna odmena vo výške do 200 €. 
 
2. O priznaní a výške odmeny rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. 
 
3. Návrh na schválenie jednorazovej odmeny môže podať výlučne starosta obce, poslanec alebo 
skupina poslancov obecného zastupiteľstva, a to najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. 
 

Článok 5 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Odmeny sa poslancovi a členovi komisie vyplácajú prostredníctvom obecného úradu 1x ročne, a 
to najneskôr do 31. decembra v príslušnom kalendárnom roku. 
 
2. Odmena patrí poslancovi a členovi komisie za každú vykonávanú funkciu. 
 
3. Podkladom pre výplatu odmien sú najmä prezenčné listiny. 
 
4. Poslanec obecného zastupiteľstva a člen komisie sa môže svojej odmeny vzdať. Uvedenú 
skutočnosť vykoná písomne k rukám starostu obce. 
V oznámení uvedie, v koho prospech sa vzdáva odmeny. 
 

Článok 6 
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia 

 
1. Túto Smernicu obce Klin nad Bodrogom schválilo obecné zastupiteľstvo v Kline nad Bodrogom 
na svojom zasadnutí dňa: 30.12.2019, uznesením 29/2019. 
 
2. Dňom účinnosti tejto Smernice sa ruší Smernica č. 3/2016, „Zásady odmeňovania poslancov 
obecného zastupiteľstva a členov komisií v Kline nad Bodrogom.“ 
 

Článok 7 
Účinnosť 

 
Táto Smernica o zásadách odmeňovania nadobúda účinnosť od 01. januára 2020. 
 
 
                                                                               ------------------------------------------- 
                                                                                      Ján Iski - starosta obce 


