VZN č. 2/2019
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV
Obecného zastupiteľstva v Brestovci

V súlade s § 11 ods. 4 písm. 4) v spojení s § 25 ods. 7 a 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo v Brestovci určuje:

Čl. 1
Povinnosti poslancov
1) Poslanec je povinný najmä
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov,
c) dodržiavať štatút obce a rokovací poriadok,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov
Čl. 2
Odmeňovanie poslancov
1) Za výkon funkcie poslanca obec poskytne nasledovnú odmenu 250,- €/ročne.
2) Starosta obce môže poslancovi za aktívny prístup a iniciatívne plnenie úloh udeliť
mimoriadnu odmenu. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné
zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
3) Odmeny poslancom v zmysle týchto zásad sa vyplácajú ročne a to vo výplatnom
termíne zamestnancov obce za mesiac december.
4) Vyplácanie odmeny je závislé od plnenia povinností poslanca. V prípade, že sa poslanec
bez závažného dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní na rokovaní obecného
zastupiteľstva, odmena mu bude znížená vo výške 25,-/€ z uvedenej odmeny v bode 1).
Čl. 3
Plat zástupcu starostu
1) Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu uvoľnený zo zamestnania patrí
primeraný plat od obce. Zástupca starostu, môže plne alebo čiastočne zastupovať starostu
a byť uvoľnený zo zamestnania z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti starostu, prípadne
liečenia, vzdanie sa mandátu starostu alebo zániku mandátu starostu.
2) Zástupcovi starostu obce, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa ustanovenia § 25 ods.
7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa poskytuje
mesačná odmena vo výške 10 € mesačne. Odmena sa vypláca 1x ročne a to vo výplatnom
termíne zamestnancov obce za mesiac december.

Čl. 4
Odmeňovanie iných osôb
Starosta môže navrhnúť aj odmeny pre občanov obce, ktorí sa podieľajú na práci obecného
zastupiteľstva alebo pri práci v prospech obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške
rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
Čl. 5
Záverečné ustanovenie
1) Tieto Zásady odmeňovania poslancov schválilo Obecné zastupiteľstvo Brestovec na
svojom zasadnutí dňa 11.12.2019 uznesením č.74/2019 a meniť alebo doplniť ich možno
len ďalším uznesením OZ.
2) Dňom účinnosti týchto Zásad sa rušia Zásady odmeňovania schválené dňa 14.12.2016
uznesením OZ č. 24/2010.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2020.
V Brestovci, dňa 11.12.2019

Ing. Dušan Duga, v.r.
starosta obce
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