Obecné zastupiteľstvo v obci Závadka v zmysle § 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZÁVADKA
č. 03/2015

O ZÁSADÁCH ODMEŇOVANIE POSLANCOV OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V OBCI ZÁVADKA
(ďalej len „zásady“)
Obecné zastupiteľstvo v Závadke podľa § 11, ods. 4, písm. k) v spojení s § 25, ods. 9 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o obecnom zriadení“) sa uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva v Závadke:
§1
Všeobecné ustanovenia
(1) Účelom týchto Zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v obci Závadka (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 svojej funkcie a ako napomáha samospráve obce.
§2
Povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva
(1) Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť sľub poslanca na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, organizačný a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
§3
Odmeňovanie poslancov
1. Právo na odmenu poslancovi vzniká až po schválení zásad odmeňovania.
2. Poslancovi za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 15,00
Eur.
3. 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.
4. Poslancovi patrí náhrada skutočných cestovných výdavkov, ktoré mu v súvislosti
s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre
zamestnancov v pracovnom pomere.
§4
Odmeňovanie zástupcu starostu
(1) Výšku odmeny zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8
zákona o obecnom zriadení, navrhuje a predkladá obecné zastupiteľstvo podľa náročnosti
úloh, ktoré dostane v písomnej forme od starostu obce. Okrem toho zástupca starostu ako
poslanec má nárok aj na odmenu podľa §3.
(2) Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade splnenia
mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto
odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
§5
Výplata odmeny
1. Všetky odmeny poslancov v zmysle týchto Zásad sa vyplácajú raz ročne v mesiaci
december príslušného roka.
2. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca alebo v hotovosti z pokladne
obecného úradu.
§6
Spoločné ustanovenia
(1) Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a
jeho orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
(2) Podkladom k úhrade odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
V prípade § 3 ods. 5 je podkladom doklad, ktorý vierohodne preukáže výšku skutočných
výdavkov.
(3) Poslanec je oprávnený vzdať sa odmeny.
(4) Odmena nepatrí poslancom, ktorí písomne vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez
nároku na odmenu.
(5) Uvedené Zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto
zásadám alebo prijatím nových zásad.
(6) Na prijatie týchto Zásad alebo na ich zmenu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov
(7) Na prijatie uznesenia podľa § 3 ods. 4 a § 4 ods. 2 týchto Zásad sa vyžaduje súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

§7
Záverečné ustanovenie
1. Návrh VZN č. 3/2015 o zásadách odmeňovania poslancov bol vyvesený dňa 11.11.2014
a zvesených dňa 27.11.2014
2. Na týchto zásadách sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v obci Závadka dňa 10. 12. 2014
Uznesením č. 5 zo dňa 10.12.2014 a to počtom poslancov 5 a nadobúda účinnosť 15dňom po jeho zvesení .
2. Zrušujú zásady odmeňovania poslancov obce Závadka zo dňa 24. 01.2011
V Závadke dňa 10. 11. 2014

__________________________
Ján Varga starosta obce

