
Obec Bretka

Zásady odmeňovania poslancov a 
volených členov komisií v obci Bretka

Článok 1
Poslanci

Poslanci sú volební v priamych voľbách občanmi Obce Bretka. Za výkon funkcie 
poslanca na zasadnutiach OZ patrí poslancovi odmena. Táto sa určuje podľa prílohy č. 1 
týchto Zásad odmeňovania.

Článok 2.
Predsedovia a členovia stálych komisií OZ

Komisie sú vytvorené z poslancov OZ a obyvateľov obce – odborníkov. Pôsobia ako 
poradné,  iniciatívne  a  kontrolné  orgány  OZ.  Každá  komisia  pozostáva  z  predsedu, 
tajomníka a členov. Za výkon funkcie a zasadnutí komisie im patrí odmena, určená podľa 
prílohy č. 1 Zásad odmeňovania.

Odmeny sú vyplácané zo  stanovených finančných prostriedkov na odmeny pre 
poslancov.

V prípade, že akákoľvek komisia pri OZ v Bretke bude zasadať počas pracovnej 
doby zamestnancov Obce  Bretka  a  členom komisie  je  zamestnanec  Obce  Bretka,  tento 
zamestnanec nemá nárok na odmenu za účasť na komisii pri OZ v Bretke v zmysle týchto 
zásad.

Článok 3
Predsedovia a členovia dočasných 

a odborných komisií

Pre  potrebu  odborného  posudzovania  cenových  a  iných  ponúk  pri  výberových 
konaniach,  plánovaných  investičných  zámerov  obce,  ďalej  pri  organizovaní  podujatí 
súvisiacich s prácou OZ a činnosťou obce, OZ vymenováva dočasné odborné komisie. Ich 
členmi sú spravidla poslanci – odborníci, občania – odborníci a zamestnanci obce. Každá 
komisia má predsedu a člnov. 

Odmena  z  a  výkon  funkcie  na  zasadnutí  komisie  sa  určuje  podľa  prílohy  č.  1 
Zásady odmeňovania.

Odmeny poslancov a volených občanov – odborníkov sú vyplácané zo stanovených 
finančných prostriedkov na odmeny pre poslancov OZ. 



Článok 4
Mimoriadne odmeny

Na  návrh  poslanca  OZ  alebo  starostu,  môže  v  priebehu  roka  OZ  schváliť 
mimoriadnu odmenu pre poslancov OZ.

OZ môže na základe návrhu poslanca schváliť krátenie mimoriadnej odmeny, za 
kratšiu dobu účasti poslanca na zasadnutiach Oz ako 50% sa odmena kráti o 50 %. 

Článok 5
Výplata odmeny

1. Odmena bude vyplatená
1. polročne za  zasadnutia  OZ  na  základe  účasti  na  zasadnutiach,  doložených 

zápisnicou a prezenčnou listinou.
2. polročne  za  zasadnutia  stálych  komisií  na  základe  účasti  n  a  zasadnutiach 

doložených zápisnicou a prezenčnou listinou.
3. po ukončení činnosti odbornej alebo dočasnej komisie do 30 dní.

2. Zástupcovi starostu patrí odmena rovnako ako ostatným poslancom t. j. za všetky 
zasadnutia samosprávnych orgánov, ktorých sa zúčastnil.
 

Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Poslanci alebo členovi komisie patrí tiež náhrada skutočných cestovných výdavkov 
za spotrebované pohonné  látky, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie  
poslanca alebo člena komisie pri výjazdoch komisie. 

2. Zrušuje sa uznesenie a odmeňovaní poslancov 1/2006/10 zo dňa 18. 12. 2006.
3. Tieto zásady sa prvýkrát použijú na výplatu odmien za obdobie od 1. 4. 2010 do 10.  

12. 2010 v termíne výplaty odmien za II. Polrok  2010.
4. Účinnosť Zásad odmeňovania je od 10. 12. 2010.

Schválene uznesením 7/2010/4 zo dňa 9. 12. 2010

V Bretke, dňa 9. 12. 2010

Anna Giczeiová
starostka obce



Príloha č. 1
k  Zásadám  odmeňovania  volených  funkcionárov  a  poslancov  obecného 
zastupiteľstva, členov komisií Obce Bretka.

1. Poslanci OZ:
• za účasť na riadnom zasadnutí 5,00 EUR
• za účasť na pokračovaní riadneho zasadnutia 5,00 EUR

2. Predseda stálej komisie OZ – za zasadnutie 5,00 EUR
Člen stálej komisie OZ – za zasadnutie 5,00 EUR

3. Predseda dočasnej odbornej komisie OZ – za zasadnutie 10,00 EUR
Člen dočasnej odbornej komisie OZ – za zasadnutie 10,00 EUR


