
 

Obecné zastupiteľstvo v Brekove 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 Obecného zastupiteľstva v BREKOVE 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov a členov komisií – neposlancov Obecného 

zastupiteľstva v Brekove. 

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia pracovného alebo 

obdobného pomeru.  

 

Článok 2 

Odmena za výkon funkcie poslanca 

 

(1) Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena vo výške: 

• Za účasť na riadnom, zasadnutí OZ  50,00 €.  /Päťdesiat €/ 

 

V tejto odmene sú zahrnuté všetky činnosti, ktoré sú s funkciou poslanca spojené 

 

(2) Poslancovi, ktorý vykonáva zástupcu starostu podľa §13b ods.3 a nie je dlhodobo uvoľnený 

zo zamestnania patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie 

určená starostom, najviac vo výške 70% mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa 

príslušnej platovej skupiny. 

 

(3) Poslanec je povinný preukázať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jej 

orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia 

konkrétneho orgánu.  

 

(4) V prípade, že je z dôvodu nedostatočného počtu poslancov ObZ neuznášania schopné, 

odmena podľa bodu 1.) sa nevypláca.  

 

(5) Mimoriadna odmena poslanca, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúžil o rozvoj obce, 

alebo aktívne spolupracuje pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí organizovaných 

obcou, môže byť v kalendárnom roku priznaná odmena. Odmenu priznáva výlučne starosta 

obce.  

  

Článok 3 

Odmena za výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva – neposlanca  

 

(1) Členovi komisie, ktorý nie je poslanec podľa §15 ods.4, možno poskytnúť odmenu 

v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa 

príslušnej platovej skupiny. Za výkon funkcie člena komisie obecného zastupiteľstva, ktorý 

nie je zároveň poslancom, mu patrí odmena vo výške 10,- €  /Desať €/. 

(2) Pre neúčasť na zasadnutí komisie sa odmena podľa ods. 1 nevypláca.  

(3) Člena komisie obecného zastupiteľstva je povinný preukázať svoju účasť na zasadnutiach 

komisie obecného zastupiteľstva a jej orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí 

prílohu zápisnice zo zasadnutia konkrétneho orgánu.  

 



 

Článok 4 

Vzdanie sa odmeny poslanca 

 

(1) Poslanec ma právo vzdať sa odmeny poslanca. 

(2) Čestné vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť doručené obecnému 

úradu v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku.  

 

Článok 5 

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Odmeny sa vyplácajú prostredníctvom obecného úradu 1x ročne pozadu na účet uvedený 

poslancom alebo členom komisie, a to do 31.12. kalendárneho roku. 

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

(3) Celkový súčet odmien, vyplatených 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) Zrušujú sa Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Brekove zo dňa 11.06.2013, 

Dodatok č.1, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva zo dňa 05.06.2018.  

 

(2) Tieto Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Brekove boli schválené uznesením 

Obecného zastupiteľstva v Brekove č. 4/10/2019 zo dňa 21.06.2019 a nadobúdajú účinnosť 

dňa 22.06.2019.  

 

 

 

 

 

 

V Brekove dňa 21.06.2019 

 

 

 

 

        Ing. Radoslav Nemec  v. r. 

        starosta obce 


