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Zásady odmeňovania

poslancov Obecného zastupiteľstva v     obci Zbehňov

Obecné zastupiteľstvo v Zbehňove  podľa §11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 8
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení)  sa  uznieslo  na  týchto  Zásadách  o  odmeňovaní  poslancov  Obecného  zastupiteľstva
v obci Zbehňov.

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v
Zbehňove  (ďalej  len  „poslanec“)  pri  zohľadňovaní  úloh  a  časovej  náročnosti  výkonu  tejto
funkcie.

Článok 2
Odmeny poslancov

* Poslancovi sa budú poskytovať nasledovné odmeny :
a) vo výške 30,- Eur/1zasadnutie - za účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva
b) nebude sa rozlišovať či neprítomnosť je ospravedlnená alebo neospravedlnená
d) účasť poslanca na zasadnutí komisie  bude bez nároku na odmenu

* Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu
tejto  funkcie  alebo  v  prípade  splnenia  mimoriadnej  úlohy.  Návrh  na  túto  odmenu
predkladá starosta obce alebo niektorý z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške
rozhoduje Obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia. Výplatný termín najneskôr do 31.01.
nasledujúceho roka.

Článok 3
Odmeňovanie zástupcu starostu

* Zástupcovi starostu možno poskytnúť mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti
výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu
predkladá  starosta  obce.  O  poskytnutí  tejto  odmeny  a  o  jej  výške  rozhoduje  obecné
zastupiteľstvo prijatím uznesenia.



Článok 4
Odmeňovanie poslanca - dôchodcu

* Poslanec  –  predčasný  dôchodca  vykonáva  svoju  funkciu  bez  nároku  na  odmenu  po
podpísaní čestného prehlásenia o súhlase a vzdania sa odmeny. 

Článok 5

Vzdanie sa odmeny

• Odmena podľa článku 2 alebo jej časť nepatrí poslancom, ktorí písomne vyhlásia, že svoj 
mandát alebo funkciu budú vykonávať bez nároku na odmenu alebo jej časť. 

Článok 6
Spoločné ustanovenia

* Všetky odmeny sa vyplácajú 2x ročne. Prvý krát záloha k 30.06. a druhý krát k 31.12.
vyrovnanie.   Uvedené  zásady  môže  obecné  zastupiteľstvo  kedykoľvek  meniť  formou
dodatku k týmto zásadám alebo prijatím nových zásad. Na prijatie týchto zásad alebo na
ich  zmenu  sa  vyžaduje  súhlas  nadpolovičnej  väčšiny  všetkých  poslancov.  Na prijatie
uznesenia podľa článku 2 ods. 1 a článku 3 týchto zásad sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej
väčšiny poslancov.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

Týmito Zásadami o odmeňovaní poslancov sa rušia Zásady odmeňovania poslancov – VZN č.
2/2013 zo dňa 02.08.2013.
Zásady odmeňovania boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Zbehňove dňa 20.12.2018 

uznesením č. 8/OZ/2018 a nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2019. 

Ing. Ján Ferko
                                                                                                                                  starosta obce

V Zbehňove dňa : 20.12.2018


