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       OBEC NITRIANSKA BLATNICA  

                                  Obecný úrad Nitrianska Blatnica 956 05  

 
      

       

 

P R A V I D L Á 

odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica 

a ďalších občanov pracujúcich v komisiách obecného zastupiteľstva 

a organizačných zložkách obce Nitrianska Blatnica 

 

Článok l 

Rozsah platnosti 

 

Pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska 

Blatnica a ďalších občanov za ich prácu v komisiách (ďalej len „pravidlá“) upravujú 

poskytovanie 

a) mesačnej a mimoriadnej odmeny poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý 

vykonáva funkciu popri pracovnom alebo obdobnom pomere,  

b) mimoriadnej odmeny členovi komisie - neposlancovi za jeho prácu v komisii 

obecného zastupiteľstva , mimoriadnej odmeny členovi obecného hasičského 

zboru za prácu na úseku požiarneho ochrany. 

 

Článok 2 

Mesačné odmeny krátkodobo uvoľneným poslancom. 

 

l) Krátkodobo uvoľnenému poslancovi sa priznáva mesačná odmena za výkon 

funkcie poslanca, ktorá je vyplácaná štvrťročne.  

2) Suma mesačnej odmeny je stanovená uznesením obecného zastupiteľstva, 

3) Za neúčasť na riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva konanom podľa 

harmonogramu schváleným OZ sa mesačná odmena poslancovi priznaná 

podľa predchádzajúcich odsekov čl. 2 kráti 

- pri ospravedlnenej neúčasti o 50%, v prípade, že poslanec OZ nedodá 

písomné stanovisko k jednotlivým plánovaným bodom programu 

zasadnutia OZ 

- pri neospravedlnenej neúčasti o 100%, 

Ospravedlniť neúčasť je nutné písomne alebo telefonicky u starostu obce 

Nitrianska Blatnica najneskôr deň pred konaním obecného zastupiteľstva. 

                                                      

Článok 3 

Mimoriadne odmeny krátkodobo uvoľneným poslancom, mimoriadne odmeny 

členov komisií – neposlancov a mimoriadne odmeny členov obecného 

hasičského zboru. 
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1) Krátkodobo uvoľnenému poslancovi možno okrem mesačnej odmeny 

priznať mimoriadnu odmenu za výkon funkcie 

                -     zástupcu starostu, 

- člena obecnej rady, 

- predsedu komisie obecného zastupiteľstva, 

- člena komisie obecného zastupiteľstva, 

 

2)   Členovi komisie – neposlancovi je možné priznať za prácu v komisii 

mimoriadnu odmenu. 

3)   Členovi obecného hasičského zboru je možné priznať mimoriadnu 

odmenu za prácu na úseku požiarnej ochrany na základe návrhu 

veliteľa obecného hasičského zboru. 

4)   Sumy mimoriadnych odmien podľa odseku 1 Čl. 3 sú stanovené 

uznesením obecného zastupiteľstva podľa aktuálnej finančnej situácie 

obce Nitrianska Blatnica.  

5)    Suma pripadajúca na mimoriadne odmeny pre jednotlivé komisie 

a obecný hasičský zbor je vyčlenená podľa aktuálnej finančnej situácie 

obce Nitrianska Blatnica a stanovená uznesením obecného 

zastupiteľstva pre každú komisiu a obecný hasičský zbor Nitrianskej 

Blatnice jednotlivo.  Sumy mimoriadnych odmien pre jednotlivých 

členov podľa ods. 2 , čl. 3 určujú predsedovia komisií maximálne do 

výšky čiastky stanovenej pre príslušnú komisiu. Sumy mimoriadnych 

odmien podľa odseku 3 , čl. 3 navrhuje starostovi  veliteľ obecného 

hasičského zboru maximálne do výšky čiastky stanovenej pre obecný 

hasičský zbor.  

6)    Predsedovia komisií  sú povinní  prihliadať pri rozdeľovaní 

mimoriadnych odmien podľa ods. 2 , čl. 3  na účasť a aktivitu členov 

komisií – neposlancov. Veliteľ obecného hasičského zboru je povinný 

prihliadať pri rozdeľovaní mimoriadnych odmien podľa ods.3, čl. 3 na 

účasť a aktivitu členov obecného hasičského zboru.  

Ospravedlnenie neúčasti na zasadnutí komisie je nutné oznámiť 

predsedovi komisie alebo tajomníkovi komisie najneskôr deň pred 

konaním komisie. Ospravedlnenie neúčasti  na činnosti obecného 

hasičského zboru je nutné oznámiť veliteľovi obecného hasičského 

zboru.  

7)    Krátkodobo uvoľnenému poslancovi, ktorý vykonáva viac ako jednu 

funkciu podľa odseku 1, čl. 3, patrí mimoriadna odmena len za výkon 

jednej funkcie a teda mimoriadna odmena sa nezvyšuje z dôvodu 

výkonu viacerých funkcií.  

8)   Mimoriadne odmeny podľa ods. 1 až 3 , Čl. 3 sú vyplácané raz za rok, 

v poslednom štvrťroku. 

 

 

 

        Mgr. Michal Toman  

                                                                                                                starosta obce 


