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úradná pečiatka 
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                                                                                                         za obec : 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Potoku  na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto 

 

 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV 

 OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

 OBCE POTOK 

 

§ 1  

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

(1) Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Potok  upravujú odmeňovanie     

       poslancov obecného zastupiteľstva v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení. 

 

(2) Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia pracovného alebo  

obdobného pomeru. 

 

 

§ 2 

ODMEŇOVANIE POSLANCOV 

 

(1) Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena: 

 

 a) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva      15,00  € 

 b) za účasť na pracovnom stretnutí poslancov            5,00  € 

 

 

(2) Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov  

      podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia konkrétneho orgánu. 

 

   

 

(3) Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z týchto prezenčných listín, ako aj iných podkladov   

dokumentujúcich konkrétnu činnosť poslanca v súvislosti s plnením jeho funkcie. 

 

(4)  Odmeny poslancom sú vyplácané prostredníctvom obecného úradu obce 1 x ročne k 20. decembru  

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

(1) Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Potok boli schválené uznesením č. 

32/2018 obecného zastupiteľstva obce Potok dňa 08.12.2018 

 

(2) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 01.01.2018 

 

(2) Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je možné vykonať iba na  

základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Potok. 

 

 

V  Potoku dňa 08.12.2018 

 

Martin Kurek 

starosta obce 


