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Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Novej
Vsi nad Žitavou a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve
v Novej Vsi nad Žitavou
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Novej Vsi nad Žitavou na základe § 11 ods. 4 písm. k, zákona
369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto Zásady
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou a členov komisií
pri Obecnom zastupiteľstve v Novej Vsi nad Žitavou ( ďalej len „Zásady“).
Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov a členov komisií za činnosť,
ktorú vykonali pre obec vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie.
Čl. 2
Rozsah pôsobnosti
Tieto zásady upravujú odmeňovanie:
a/ poslanca obecného zastupiteľstva
b/ poslanca – zástupcu starostu obce
c/ poslanca – predsedu komisie
d/ členov komisií pri obecnom zastupiteľstve
Čl. 3
Výška odmien
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena za každé riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva vo výške 45 €.
2. Poslancovi, ktorý je zároveň zástupcom starostu, patrí odmena za každé riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva vo výške 80 €.
3. Podkladom k vyplateniu odmeny poslancom je prezenčná listina zo zasadnutia a zápisnica
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktorá dokumentuje aktívnu účasť na rokovaní
a spoluúčasť na riešení problémov obce.
4. Poslancovi obecného zastupiteľstva – predsedovi komisie a členom komisie patrí odmena
vo výške 5 € za zasadnutie komisie.
5. Podkladom k vyplateniu odmeny predsedovi a členom komisií je prezenčná listina zo
zasadnutia odbornej komisie a zápisnica z rokovania komisie pri obecnom zastupiteľstve.
6. Poslancovi možno poskytnúť na konci kalendárneho roku odmenu v prípade zvýšenej
náročnosti výkonu funkcie alebo splnenia mimoriadnej úlohy do výšky 5 násobku odmeny za
jedno zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Čl. 4
Spoločné ustanovenia
1. Odmeny poslancov sa vyplácajú štvrťročne v najbližšom nasledujúcom výplatnom
termíne.
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2. Odmeny členom komisií pri obecnom zastupiteľstve sa vyplácajú raz ročne na konci
kalendárneho roka.
3. Návrh na odmenu podľa Čl.3 bod 6 predkladá starosta obce alebo niektorý z poslancov.
O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1.Zásady boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2010 dňa 22.12.2010
a nadobúdajú účinnosť 1.januára 2011.
2. Ruší sa VZN č.2/2003 o poriadku odmeňovania pracovníkov obce Nová Ves nad
Žitavou zo dňa 27.2.2003.

Ing. Marta Danková
starostka obce
Nová Ves nad Žitavou

