
Obecné zastupiteľstvo vo Štvrtku na Ostrove na základe § 25 zák.

č. 369/1990 Zb . o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva pre územie obce Štvrtok na Ostrove toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADIE                                      

Číslo: 4/2010

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANOV OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA



VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Štvrtok na Ostrove 

dňa: 22.03.2010

§ 1
Úvodné ustanovenie

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva Obce Štvrtok na Ostrove.

§2
Povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva

(1) Poslanec  (ďalej len "poslanec") je povinný najmä
a) zložiť sľub 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 
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

§ 3
Odmeňovanie poslancov

(1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného
pomeru. 

(2) Za výkon funkcie poslanca  obec poskytne nasledovnú odmenu:
- Poslancovi  - zvolaného za zástupcu starostu odmenu vo výške 100,-- Eur brutto mesačne
- Poslancovi – členovi obecnej rady  odmenu vo výške 34,-- Eur brutto mesačne
- Poslancovi – 17,-- Eur brutto mesačne

(3)  Poslancovi  okrem odmeny uvedenej  v bode (2)  patrí  náhrada skutočných výdavkov,
ktoré mu v súvislosti  s  výkonom funkcie  poslanca vznikli,  podľa osobitných  predpisov
platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

(4)  Odmena poslancovi  sa vypláca výlučne štvrťročne,  a to vždy v nasledujúci  výplatný
termín, ako je posledný kalendárny deň daného štvrťroka. 

(5) Vyplácanie odmeny je závislé od plnenia povinností poslanca obecného zastupiteľstva.
V prípade, že poslanec  bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní dvakrát po
sebe  na  rokovaní  obecného  zastupiteľstva  nedostane  odmenu  uvedenú  v bode  (2)   za
nasledujúci štvrťrok.

(6)  V prípade, že poslanec vo svojom voľnom čase vykoná výnimočnú činnosť (napr. pri
odstraňovaní následkov živelných pohrôm, záchranu života, vysoko prospešnú vec pre obec
a podobne)  môže  obecné  zastupiteľstvo  tohto  poslanca  na  návrh  starostu  jednorázovo



odmeniť aj nad rámec odmeny uvedenej v bode (2).

(7)  Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí
namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný
vzťah  v  doterajšom  zamestnaní  zostáva  zachovaný  za  podmienok  podľa  osobitných
predpisov.

§ 4
Záverečné ustanovenia

(1)  Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Štvrtok na Ostrove č. 2/2010 bolo schválené
na  zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Štvrtku na Ostrove dňa 19.3.2009 uznesením
č. PL-2/2010-VII  a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej
tabuli obce.

__________________
       Mgr. Péter Őry
         starosta obce


