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Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 
Účinnosť od:  

25.03.2013 
Obec TURČEK 

 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Turčeku podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 25, ods. 9 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa uznieslo na týchto 

zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Turčeku (ďalej len „Zásady“): 

 

 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Účelom týchto Zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v obci  

     Turček (ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie. 

(2) Odmeny  poslancov  budú  diferencované  v závislosti  od úloh,  aké poslanec plní,  koľko času  

     venuje výkonu svojej funkcie a ako napomáha samospráve obce. 

 

 

Čl. 2 

Povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva 

 

Poslanec je povinný najmä: 

(1) Zložiť sľub poslanca na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní. 

(2) Zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený. 

(3) Dodržiavať  štatút  obce, organizačný poriadok, rokovací  poriadok  obecného  zastupiteľstva  a 

      zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 

(4) Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. 

 

 

Čl. 3 

Rozsah pôsobnosti 

 

Tieto zásady odmeňovania poslanov Obecného zastupiteľstva v Turčeku upravujú odmeňovanie: 

(1) Poslanca obecného zastupiteľstva. 

(2) Poslanca – zástupcu starostu. 

(3) Poslanca – predsedu a člena komisie obecného zastupiteľstva. 

(4) Zapisovateľa: 

     a) zasadnutia pracovného stretnutia poslancov, ktoré je zvolané starostom obce, alebo zasadnutia  

         poslancov obecného zastupiteľstva, 

     b) zasadnutia komisie obecného zastupiteľstva. 

 

 

Čl. 4 

Výška odmeny poslanca 

 

(1) Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena: 

     a) za účasť na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré je zvolané starostom obce vo výške 8,30 € 

         za rokovanie, 

     b) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 10,00 € za zasadnutie, 
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     c) za  aktívnu  spoluprácu  pri  organizovaní  a  zabezpečení  podujatí  organizovaných  obcou  

         vo výške 15,00 € za akciu. 

(2) Poslancovi – zástupcovi  starostu ,   ktorý  nie  je  na  výkon  funkcie  dlhodobo  uvoľnený   zo  

     zamestnania podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení: 

     a) sa poskytuje mesačná odmena vo výške 1,5 % zo základného platu starostu.  Okrem odmeny  

         za úlohu zástupcu starostu má nárok aj na iné odmeny podľa týchto Zásad, 

     b) je možné poskytnúť  aj mimoriadnu odmenu  v prípade splnenia  mimoriadnej úlohy.  Návrh  

         predkladá   starosta   obce  a  o   poskytnutí   tejto  odmeny   a  jej  výške   rozhoduje  obecné  

         zastupiteľstvo prijatím uznesenia. 

(3) Poslancovi – predsedovi a členovi komisie obecného zastupiteľstva: 

     a) poslancovi,  ktorý  je súčasne  predsedom  komisie obecného zastupiteľstva  patrí okrem inej  

         odmeny  podľa  týchto  Zásad  aj  odmena  za  zvolávanie,  organizovanie,  riadenie  činnosti  

         komisie a spísanie zápisnice zo zasadnutia komisie vo výške 10,00 € za každé zasadnutie, 

     b) poslancovi,  ktorý  je  súčasne  členom  komisie  obecného  zastupiteľstva   patrí  okrem  inej  

         odmeny podľa týchto Zásad aj odmena vo výške 8,30 € za každé zasadnutie, 

     c) členovi komisie obecného zastupiteľstva  z radov občanov patrí odmena  vo výške  6,70 €  za  

         každé zasadnutie. 

(4) Zapisovateľovi patrí okrem inej odmeny podľa týchto Zásad za spísanie zápisnice: 

     a) zo  zasadnutia  poslancov  obecného  zastupiteľstva   odmena   vo  výške  20,00 €,   za  každú  

         zápisnicu, 

     b) zo zasadnutia komisie obecného zastupiteľstva odmena vo výške 8,30 € za každú zápisnicu. 

(5) Odmena   nepatrí   poslancom,   ktorí   predložili   písomné   vyhlásenie,   že  svoj  mandát  budú  

     vykonávať bez odmeny. 

 

 

Čl. 5 

Mimoriadna odmena poslanca 

 

(1) Poslancovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce,  alebo aktívne spolupracuje  

     pri  organizovaní  a  zabezpečovaní podujatí  organizovaných obcou,  môže  byť  v kalendárnom  

     roku priznaná jednorazová odmena vo výške do 50,00 €. 

(2) Návrh  na schválenie jednorazovej odmeny  môže podať  výlučne starosta obce,  poslanec  alebo  

     skupina  poslancov  obecného  zastupiteľstva,  a  to  najneskôr  3 dni   pred  konaním  zasadnutia  

     obecného zastupiteľstva. 

(3) O priznaní a výške odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia. 

 

 

Čl. 6 

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Odmeny poslancov sa vyplácajú ročne v najbližšom nasledujúcom výplatnom termíne určenom  

     pre zamestnancov obce. 

(2) Podkladom pre zúčtovanie a vyplatenie odmien poslancom je: 

     a) prezenčná listina – podľa Čl. 4 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 3 písm. a), b) a c) týchto Zásad, 

     b) písomný  návrh  starostu  s konrétnym  odôvodnením – podľa Čl. 4 ods. 1 písm. c)  a  ods. 2  

         písm. b) týchto Zásad, 

     c) písomný návrh starostu, poslanca alebo skupiny poslancov s konkrétnym odôvodnením –  

         podľa Čl. 5 ods. 1 týchto Zásad. 
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Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Turčeku. 

(2) Zásady boli doručené poslancom Obecného zastupiteľstva v Turčeku dňa 11.03.2013. 

(3) Zásady boli schvalené na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Turčeku dňa 25.03.2013, číslo  

     uznesenia     /2013. 

(4) Zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia – 25.03.2013. 

(5) Dňom účinnosti týchto  Zásad sa ruší  Poriadok odmeňovania zamestnancov obce a volených  

     orgánov obce Turček schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Turčeku číslo     /2010  

     zo dňa 15.06.2010. 

 

 

 

            starostka obce 

         Oľga Wagnerová 

 


