
Poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií OZ v Klokočove 
platný od 30. januára 2015 

 
 
 

Čl. 1 Rozsah platnosti 
1. Tento poriadok upravuje odmeňovanie z výkon funkcií vo vymedzených 

volených orgánoch Obce Klokočov. 
2. Tento poriadok sa vzťahuje na odmeňovanie: 

a/ poslancov Obecného zastupiteľstva v Klokočove  /OZ/ 
b/ zástupcu starostu Obecného zastupiteľstva v Klokočov 
c/ predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Klokočove 
 

Čl.2. Termíny vyplácania odmien 
Odmeny za výkon funkcií v príslušnom roku budú vyplácané polročne a to 
v mesiaci jún a december. 
 
Čl. 3. Odmeny za výkon funkcie poslanca OZ Klokočov 

1. Za výkon funkcie poslanca OZ patrí poslancovi odmena vo výške 33,00 
eur za každú účasť na celom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

2. Ak sa poslanec nezúčastní OZ a aj keď sa ospravedlní, nepatrí mu žiadna 
odmena. 

3. Ak sa poslanec zúčastní OZ, ale nezotrvá na celom zasadnutí, patrí mu 
odmena len za pomernú časť účasti na zasadnutí. 

4. Ak sa OZ neuskutoční t.z., že je neuznášania schopné, patrí zúčastneným 
poslancom odmena v sume 10,00 eur. 

 
Čl. 4. Odmena zástupcu starostu 

1. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu patrí okrem 
poslaneckej odmeny podľa č. 3 týchto zásad aj odmena vo výške 33,00 
eur za každý deň zastupovania starostu, ale len v prípade preukázateľnej 
PN alebo dlhodobejšieho čerpania dovolenky /nad 1 týždeň/. 

 
Čl. 5. Odmeny predsedom a členom komisií 

1. Za výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva patrí členovi 
odmena 10,00 eur a každú účasť na zasadaní komisie. 

2. Za výkon predsedu komisie OZ patrí predsedovi odmena vo výške 10,00 
eur  za každé zasadanie, ktoré pripraví, zvolá a riadi. Ak dočasne 
predseda nemôže vykonávať svoju funkciu, patrí odmena 16,50 eur 
členovi, ktorý plní úlohy predsedu. 

3. Osoby – nečlenovia odôvodnene prizvaní na zasadanie komisie 
k prerokovaniu určitej konkrétnej tému majú nárok na odmenu ako člen 
komisie. 



 
ČL. 6.  Záverečné ustanovenia 

1. Odmeny podliehajú zdaňovaniu podľa platných predpisov. 
2. Účasť zamestnancov obce a ním zriadených organizácií, ktorí sa povinne 

zúčastňujú na zasadaniach OZ je pracovnou povinnosťou a neodmeňuje 
sa osobitne. 

3. Komisie vedú záznamy o účasti na zasadaniach /prezenčné listiny/ tak, 
aby bolo jasné, komu odmena prislúcha – teda s označením predseda resp. 
predsedajúci, člen, prizvaný, hosť, prípadne žiadateľ bez nároku na 
odmenu, ak k téme je jeho účasť potrebná.  

4. Zmeny a doplnky tohto poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 
v Klokočove. 

5. Tento poriadok bol Schválený obecným zastupiteľstvom v Klokočove dňa 
30. januára 2015  uznesením č. 19/2015. 

6. Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Klokočove 30. januára 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Veronika Haferová 
            starostka obce 


