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Obecné zastupiteľstvo v Braväcove v zmysle § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje 

 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

Braväcovo  
 

 

§ 1 

Všeobecné ustanovenia 

1. Účelom týchto zásad je určiť, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, pravidlá odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Braväcove pri zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu ich 

funkcie. 

2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia 

pracovného alebo obdobného pomeru. 

 

§ 2 

Rozsah pôsobnosti 

1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Braväcovo (ďalej len 

„zásady odmeňovania“) upravujú odmeňovanie:  

a) poslanca – zástupcu starostu obce 

b) poslanca obecného zastupiteľstva 

c) poslanca – predsedu a člena komisie 

d) neposlanca – člena komisie 

2. Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce. Platové 

pomery a odmeňovanie starostu obce sú upravené osobitným právnym predpisom 

(zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov). 

 

§ 3 

Odmeňovanie zástupcu starostu obce 

1. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu obce, ktorý je na základe 

písomného poverenia oprávnený vykonávať úkony a činnosti ustanovené starostom 

obce, nepatrí za vykonávanie týchto úloh odmena. 

 

§ 4 

Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za účasť na rokovaní obecného 

zastupiteľstva odmena vo výške 10 €.  

2. Poslancovi za neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva odmena nepatrí. 

3. Poslancovi obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie, 

zohľadňujúc jeho prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie 

obecného zastupiteľstva, na prípravách a organizovaní slávnosti k výročiu vzniku 

obce, oslobodenia obce, výročia SNP, slávnostné dni obce, športové a iné kultúrne 

podujatia, organizované obcou môže byt jeden raz v roku na návrh starostu a po 

schválení v obecnom zastupiteľstve, vyplatená mimoriadna odmena. 

4. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje. 
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§ 5 

Odmeňovanie členov komisie obecného zastupiteľstva 

1. Predsedovi a členovi komisie obecného zastupiteľstva patrí  odmena vo výške 7 € za 

každú účasť na zasadaní komisie. 

2. Člen komisie je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach príslušnej komisie 

na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia komisie. 

3. Za  neúčasť  na zasadaní komisie obecného zastupiteľstva odmena nepatrí. 

 

§ 6 

Zúčtovanie odmien poslanca obecného zastupiteľstva a členov 

 komisie obecného zastupiteľstva 

1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancom obecného zastupiteľstva a členom 

komisie obecného zastupiteľstva sú prezenčné listiny z  rokovaní obecného 

zastupiteľstva a zasadaní komisií obecného zastupiteľstva. 

2. Odmeny podľa § 4 a § 5 sa spracovávajú raz ročne a vyplácajú sa vo výplatnom 

termíne zamestnancov obce. 

3. Prezenčné listiny z rokovaní obecného zastupiteľstva a zasadaní komisií obecného 

zastupiteľstva budú predkladané  do podateľne obce vždy po rokovaní obecného 

zastupiteľstva a zasadaní komisií obecného zastupiteľstva. 

4. V prípade, ak zamestnávateľ poslanca obecného zastupiteľstva a člena komisie 

obecného zastupiteľstva z dôvodu jeho účasti na rokovaní obecného zastupiteľstva 

a zasadaní komisie obecného zastupiteľstva požiada obec o náhradu mzdy alebo inej 

odmeny za prácu, resp. ak poslanec obecného zastupiteľstva a člen komisie obecného 

zastupiteľstva, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere požiada obec o 

náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle § 4 a § 5 nebude vyplatená. 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky týchto Zásad odmeňovania schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

2. Týmito zásadami odmeňovania sa rušia všetky uznesenia súvisiace s odmeňovaním 

poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva. 

3. Tieto Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva 

schválilo Obecné zastupiteľstvo v Braväcove na svojom zasadnutí dňa 23.8.2012 

uznesením č. 44/12 . 

4. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisie obecného zastupiteľstva nadobúdajú 

účinnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom. 

 

 

 

 


