
Obecné zastupiteľstvo v Brodskom na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona 

Slovenskej národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vydáva tieto 

 

 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA ČLENOV KOMISIÍ OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA, KTORÍ NIE SÚ POSLANCAMI 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

OBCE BRODSKÉ .  

 

  

§ 1  

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

 

Tieto zásady upravujú odmeňovanie členov komisií, ktorí nie sú poslancami obecného 

zastupiteľstva obce Brodské v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

§ 2 

ODMEŇOVANIE ČLENOV KOMISIÍ ,  KTORÍ NIE SÚ POSLANCAMI 

 

(1) Členovi komisie, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie 

člena komisie odmena vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie takto: 

za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva 12,- € 

 

(2) Člen komisie, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva je povinný preukazovať 

svoju účasť na zasadnutiach komisií obecného zastupiteľstva podpisom na prezenčnej 

listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia konkrétneho orgánu.  

 

(3) Pri určovaní výšky odmeny člena komisie, ktorý nie je poslancom obecného 

zastupiteľstva sa vychádza z  prezenčných listín podľa § 2 ods. 3 týchto zásad. 

 

(4) Odmeny členom komisie, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva budú 

vyplácané polročne prostredníctvom obecného úradu obce Brodské. 

 

(5) Členovia komisie – ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva sa môžu kedykoľvek 

vzdať nároku na odmenu. Vzdanie sa nároku na odmenu  je nutné vykonať písomne a 

doručiť obci.  

 

(6) Členovi komisie, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva, možno poskytnúť 

odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez 

zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 

 



§ 3 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

(1) Zásady odmeňovania členov komisií, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva 

obce Brodské boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce Brodské č. 

32/2019 dňa 14.3.2019. 

 

(2) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 15.3.2019.  

 

(3) Zmeny a doplnenia týchto zásad je možné vykonať iba na základe uznesenia obecného 

zastupiteľstva obce Brodské. 

 

 

 

V Brodskom, dňa 15.3.2019 

       ................................................ 

        Anna Krídlová 

                                                                                                 starosta obce 

 


