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Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov vydáva 
 

Poriadok odmeňovania 
poslancov, predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva na volebné 

obdobie  r. 2006 – 2010 
*************************************************************************************** 
   Obecné zastupiteľstvo Obce Bernolákovo v súlade s § 25 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje odmeny poslancom, predsedom a členom 
komisií takto: 
 
          Poriadok odmeňovania upravuje odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva, 
predsedom a členom komisií za výkon ich činnosti a zároveň je aj náhradou za vynaložené 
výdavky súvisiace s nákladmi na cestovanie, telefonovanie, prípadne ďalšie náhrady spojené 
s výkonom ich činností. 

1. Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva 
      Poslancom obecného zastupiteľstva prináleží odmena vo výške 16,60 € (500,-Sk) za  
       jednu účasť na zasadnutí OZ.  
2. Odmeny predsedom komisií 

Predsedom komisií OZ za výkon funkcií prináleží odmena vo výške 33 € (1000,- Sk) za 
účasť na komisii. 
Nerozdelené prostriedky rozdelí starosta obce jednotlivým predsedom komisií na 
základe ich   iniciatívy a riešenia problémov v rámci komisie. 

3. Odmeny členom komisií 
Členom komisií OZ prináleží odmena vo výške 13,30 € (400,-Sk) za jednu účasť na 
zasadnutí komisie. 
Nerozdelené prostriedky môže rozdeliť predseda komisie jednotlivým členom komisie 
na základe ich iniciatívy a plnenia úloh v rámci komisie. 

4. Odmeny poslancom, predsedom a členom komisií OZ budú priznávané vždy za 
kalendárny štvrťrok, po predloženom návrhu a odsúhlasení predsedom komisie. 

5. Starosta obce môže za mimoriadne aktivity poslancom, predsedom a členom komisií 
priznať mimoriadnu finančnú odmenu. 

6. Tento poriadok odmeňovania bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v 
Bernolákova dňa  14. 2.2007, uznesením č. 2/4/2007. Týmto dňom stráca platnosť 
poriadok odmeňovania schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.1.2003, uznesením 
č.2/5/2003. 

7. Tento poriadok odmeňovania je účinný dňom schválenia v obecnom zastupiteľstve. 
 

             Ing. Ľubomír  P o ó r 
                  starosta obce 

    


