Návrh

OBEC BREZOV

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu a
zapisovateľa zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva v obci Brezov.

Obecné zastupiteľstvo v Brezove na základe ustanovenia §11 ods.4 písm. k) zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva tieto
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, ZÁSTUPCU
STAROSTU A ZAPISOVATEĽA ZÁPISNÍC Z ROKOVANIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V OBCI BREZOV
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Účelom týchto Zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Brezove
(ďalej len „poslanec“) a ďalších osôb najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu ich funkcie
v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. 2
Rozsah pôsobností
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Brezov upravujú odmeňovanie:
a) poslancov obecného zastupiteľstva,
b) zástupcu starostu
c) zapisovateľa zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva
Čl. 3
Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí základná poslanecká odmena vo výške 20,00 € brutto
za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
2. Poslancovi môže byť vyplatená odmena za aktívne spoluorganizovanie športovo-kultúrnych akcií vo
výške 20,00 € brutto za jednu akciu. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce, poslanec alebo
skupina poslancov. O poskytnutí tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
3. Poslancovi môže byť s prihliadnutím na kvalitu výkonu funkcie s ohľadom na aktivitu jeho práce
(napr. pri príprave materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva, príprave všeobecne záväzných
nariadení) alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy vyplatená aj mimoriadna odmena. Návrh na
túto odmenu predkladá starosta obce, poslanec alebo skupina poslancov. O poskytnutí tejto odmeny
a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
4. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje.
Čl. 4
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo plne uvoľnený zo
zamestnania patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu mesačná odmena ktorej výšku určuje
starosta obce v zmysle § 25 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
2. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu sa popri tejto odmene vyplácajú aj odmeny v
zmysle čl. 3 týchto zásad.
Čl. 4
Odmeňovanie zapisovateľa zápisníc
1. Zapisovateľovi zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva sa poskytuje odmena vo výške 20,00 €
brutto za každú účasť na zasadnutí.
2. Odmena sa neposkytuje v prípade ak je zapisovateľom starosta obce, alebo poslanec.
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Čl. 5
Výplata odmien
1. Odmeny poslancom OZ budú vyplácané 1 x ročne podľa účastí na zasadnutí OZ a to v mesiaci
december príslušného roka. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov sú prezenčné listiny zo
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
2. Mimoriadna odmena v zmysle čl. 3 ods. 3 týchto zásad môže byť vyplatená aj mimo termínu určeného
v čl. 5 ods. 1 týchto zásad. O termíne jej vyplatenia rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím
uznesenia.
3. Odmena za vykonávanie úloh zástupcu starostu sa vypláca štvrťročne a to v najbližšom výplatnom
termíne po ukončení štvrťroka prostredníctvom Obecného úradu obce Brezov.
4. Odmena zapisovateľovi bude vyplatená 1 x ročne podľa účastí na zasadnutí OZ a to v mesiaci
december príslušného roka. Podkladom na zúčtovanie sú prezenčné listiny zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
5. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, zástupcu starostu alebo zapisovateľa. Na
požiadanie môžu byť odmeny vyplatené v hotovosti.
6. Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca. Čestné vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny
poslanca musí byť doručené do podateľne obecného úradu.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Brezov boli schválené uznesením
č. .../3/2019 obecného zastupiteľstva obce Brezov dňa 28. 03. 2019.
2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.
3. Týmto dňom sa zrušujú uznesenia č. 12/18122015, 13/18122015 a 14/18122015 prijaté obecným
zastupiteľstvom v Brezove.
4. Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je možné vykonať iba na
základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Brezov.
V Brezove dňa 26. 3. 2019

Mgr. Ladislav Lukáč
starosta obce
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