
Obecné zastupiteľstvo vo Bešeňove na základe §6, ods. 1, § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 8 

zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva: 

 

VZN č. 3/2018 o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Bešeňove  

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v 

Bešeňove pri zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu ich funkcie. 

2. Tieto zásady upravujú odmeňovanie: 

a) poslancov obecného zastupiteľstva 

b) poslancov obecného zastupiteľstva - členov obecnej rady 

c) poslancov obecného zastupiteľstva – členov komisií 

d) poslanca zastupiteľstva - zástupcu starostu obce 

3. Funkcia poslanca OZ sa vykonáva v zásade bez prerušenia pracovného alebo obdobného 

pomeru. 

4. Tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslancov OZ dlhodobo plne uvoľnených zo 

zamestnania na výkon funkcie poslanca, ktorým patrí v súlade s osobitným predpisom 

primeraný plat od obce. 

Čl. 2 

Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

1. Poslancom OZ patrí odmena vo výške 20,00 EUR za každú účasť na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, okrem zástupcu starostu obce. 

2. Poslancom OZ sa odmena uvedená v ods. 1 vypláca ročne, vždy ku koncu kalendárneho roka 

prostredníctvom Obecného úradu v Bešeňove. 

3. Pri určovaní výšky odmeny poslancov OZ sa vychádza z prezenčných listín, ako aj iných 

podkladov dokumentujúcich konkrétne činnosti poslancov v súvislosti s plnením ich funkcie. 

Čl. 3 

Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva - členov obecnej rady 

 

1. Poslancovi, ktorý je zároveň členom obecnej rady patrí odmena vo výške 20,00 EUR za 

každú účasť na zasadnutí obecnej rady, okrem zástupcu starostu obce. 

2. Poslancovi – členovi OR sa odmena uvedená v ods. 1. vypláca ročne, ku koncu kalendárneho 

roka prostredníctvom Obecného úradu v Bešeňove. 

3. Pri určovaní výšky odmeny poslancov – členov OR sa vychádza z prezenčných listín zo 

zasadnutí obecnej rady. 

Čl. 4 

Odmena poslancov obecného zastupiteľstva – členov komisií 

 

1. Poslancovi, ktorý je zároveň členom komisií OZ patrí odmena vo výške 20,00 EUR za každú 

účasť na zasadnutí komisie, okrem zástupcu starostu obce. 

 

2. Poslancovi – členovi komisie sa odmena uvedená v ods. 1. vypláca ročne, ku koncu 

kalendárneho roka prostredníctvom Obecného úradu v Bešeňove. 

 

3. Pri určovaní výšky odmeny poslancov – členov komisií sa vychádza z prezenčných listín zo 

zasadnutí komisií. 

 



Čl. 5 

Odmena poslanca zastupiteľstva - zástupcu starostu obce 

 

1. Zástupcovi starostu obce patrí odmena vo výške 150,00 EUR mesačne. 

2. Odmena sa vypláca mesačne prostredníctvom Obecného úradu v Bešeňove. 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Bešeňove 

schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom 1. zasadnutí, dňa 9.12.2018 uznesením č. 16 

2. Toto VZN o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Bešeňove 

nadobúda účinnosť od 1.1.2019. 

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 6/2014, schválené dňa 14.12.2014, 

uznesením č. 13. 
 

 

v Bešeňove dňa 12.12.2018 

 

 

        Ing. Gabriel Timoranský 

                 starosta obce 
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