
Obecné zastupiteľstvo obce  Ruskov v zmysle ust. § 11 ods. 4. písm. k v spojení s ust. § 25 

ods. 5 a ods. 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

 

 

 

 

vydáva 

 

 
 

ZÁSADY ODMEŇOVANIA 

poslancov Obecného zastupiteľstva v Ruskove 
 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

 

(1)  1. Tieto zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len poslanec) 

upravujú odmeňovanie: 

 

            a) poslancov obecného zastupiteľstva, 

            b) poslanca - zástupcu starostu 

            d) poslancov a neposlancov - členov komisií  obecného zastupiteľstva  

            e) poslancov vykonávajúcich občianske obrady. 

 

(2)  Finančná odmena je ocenením  iniciatívy a zodpovednosti v prístupe k plneniu povinností 

poslancov pri výkone funkcií v jednotlivých orgánoch  obecného zastupiteľstva a zároveň plní 

úlohu motivačného nástroja. 

Čl. II 

 

Povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva 

 

(1)  Poslanec je povinný najmä: 

      a)   aktívne sa zúčastňovať zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých  

            bo zvolený, 

      b)   dodržiavať štatút obce, organizačný a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, 

      c)   svedomite si plniť občianske povinnosti a byť tak príkladom pre spoluobčanov, 

      d)   zodpovedne obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. 

 

Čl. III 

Výška odmien poslancov 

 

(1)  Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce mesačná finančná odmena vo výške 10 €. 

 

(2)  Poslancovi – určenému zástupcovi starostu patrí k poslaneckej odmene aj mesačná 

finančná odmena vo výške 5 €. 

 



(3)  Predsedovi stálej komisie obecného zastupiteľstva patrí k poslaneckej odmene finančná 

odmena vo výške 7 € za každé zasadnutie komisie. 

Členovi stálej komisie patrí finančná odmena vo výške 5 € za každé zasadnutie komisie.  

Vyplatenie týchto odmien je podmienené účasťou na zasadnutí komisie, ktorá je 

uznášaniaschopná a je z nej urobený zápis. 

 

(4)  Poslancovi poverenému obecným zastupiteľstvom vykonávaním občianskych obradov 

a slávností patrí finančná odmena vo výške 15 € za jeden obrad. 

 

(5)  Ak poslanec bez závažných dôvodov a bez predchádzajúceho ospravedlnenia nezúčastní 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, nebude mu za mesiac, v ktorom sa zasadnutie 

uskutočnilo, vyplatená mesačná finančná odmena. 

 

(6) V prípade, že poslanec vo svojom voľnom čase vykoná výnimočnú činnosť (napr. pri 

odstraňovaní následkov živelných pohrôm, záchrane života, pri získavaní grantov a iných 

finančných prostriedkov z cudzích zdrojov do rozpočtu obce a pod.) môže ho obecné 

zastupiteľstvo na návrh starostu jednorázovo odmeniť aj nad rámec vyššie uvádzaných 

odmien. 

 

 

Čl. IV 

Zúčtovanie odmien poslancov 

 

 

(1)  Odmeny poslancov podľa čl. III sa spracovávajú štvrťročne a vyplácajú sa vo výplatnom 

termíne Obecného úradu Ruskov v mesiaci nasledujúcom po príslušnom štvrťroku.  

 

(2)  Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancom podľa č. III ods. (3) a (4)  sú prezenčné 

listiny zo zasadnutí orgánov obecného zastupiteľstva. 

 

(3)  Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancom vykonávajúcim občianske obrady 

a slávnosti sú podklady z matriky a oddelenia evidencie obyvateľstva.  

 

(4)  Odmeny poslancov a volených členov komisií z radov občanov sa v zmysle týchto zásad  

poukazujú na osobný účet v peňažnom ústave. 

 

(5)  Výdavky súvisiace s výplatou odmien poslancom v zmysle týchto zásad sa uhrádzajú 

z rozpočtových prostriedkov obce Ruskov. 

 

 

 

 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

Zrušuje sa uznesenie obecného zastupiteľstva č.  14 /2011 zo dňa 21. 2. 2011 

 

(1)  Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Ruskove nadobúdajú 

účinnosť dňom vyhlásenia. 



 

(2)  Odmeňovanie poslancov od zloženia sľubu poslanca do nadobudnutia účinnosti týchto 

zásad sa pokladá za odmeňovanie podľa tohto predpisu. 

 

(3)  Akékoľvek zmeny ustanovení a doplnky tohto predpisu podliehajú schváleniu Obecným 

zastupiteľstvom v Ruskove. 

 

 

 
V Ruskove   12.12.2018 

 

 

 

 

 
         Peter Smrčo 

         Starosta obce 

 

 

 

 

 


