
 

Zásady odmeňovania 
poslancov obecného zastupiteľstva v Bernolákove   

*************************************************************************************** 
   Obecné zastupiteľstvo Obce Bernolákovo v súlade s § 11 ods. 4 písm. 
k/  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov určuje odmeny poslancom a členom komisií takto: 
 
          Zásady odmeňovania upravujú odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva a členom komisií za výkon 
ich činnosti a zároveň je aj náhradou za vynaložené výdavky súvisiace s nákladmi na cestovanie, telefonovanie, 
prípadne ďalšie náhrady spojené s výkonom ich činností. 

1. Odmena poslancom obecného zastupiteľstva 
Poslancom obecného zastupiteľstva prináleží odmena za:   
            a/  aktívnu účasť na zasadaniach obecného zastupiteľstva /ďalej len „OZ“, na ktorých predkladajú 
iniciatívne a pozmeňujúce návrhy k predkladaným  materiálom, všeobecne záväzným nariadeniam obce, a iným 
právnym dokumentom  prerokúvaných v OZ,  
            b/ prácu člena komisie OZ na ktorých sa aktívne zapája do činnosti komisie,  zúčastňuje sa na 
zasadaniach komisie, predkladá iniciatívne návrhy pre prácu  komisie, vykonáva previerky a kontroly podľa plánu 
činnosti komisie, vypracúva podklady na rokovania komisie a plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu  komisie. 
Poslancom OZ za výkon ich práce v súlade s náplňou činnosti prináleží odmena vo 
výške 20 €. 

2. Odmena predsedom komisií 
Predsedom komisií OZ za výkon funkcií prináleží odmena za:  
            a/ prípravu podkladov, zvolávanie, účasť a vedenie komisie OZ, 
            b/ vypracúvanie stanovísk a podkladov pre rokovania OZ, 
            c/ prerokovanie a riešenie sťažností fyzických a právnických osôb, predkladaných na riešenia OZ, 
            d/ účasť na poradách zvolávaných starostom obce a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ.  
Predsedom komisií OZ za výkon činností v súlade s jej náplňou prináleží odmena 
vo výške 35 €.    

3. Odmeny členom komisií  
Členom komisií OZ  prináleží odmena za:  
            a/ aktívnu účasť na komisiách a zasadaniach OZ, 
            b/ účasť na vykonávaní odbornej kontrolnej činnosti komisie, 
            c/ vypracúvaní a podávaní odborných vyjadrení a stanovísk k prerokúvaným otázkam, 
            d/ príprava zasadnutí komisie a vyhotovovanie zápisu zo zasadania komisie, 
            e/ plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu komisie. 
         Členom komisií –  za výkon činností v súlade s ich náplňou prináleží odmena 
vo výške 15 €.  

4. Odmeny poslancom, predsedom komisií a  členom komisií budú priznávané vždy za kalendárny 
štvrťrok, po predložení návrhu a odsúhlasení predsedom komisie. 

5. Starosta obce môže za mimoriadne aktivity, resp. plnenie mimoriadnych úloh poslancom, predsedom 
a členom komisií  priznať mimoriadnu finančnú odmenu. 

6. Tieto zásady odmeňovania boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bernolákova 
dňa  15. 06.2010, uznesením č. 24/1/2010. Týmto dňom stráca platnosť poriadok odmeňovania 
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.2.2007, uznesením č. 2/7.2004. 

7. Tieto zásady odmeňovania sú účinné dňom schválenia v obecnom zastupiteľstve. 
 
 

Ing. Ľubomír  P o ó r 
       starosta obce 


