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Všeobecne záväzné nariadenie  
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Havaj dňa 29.05.2015
VZN nadobúda účinnosť dňa: 14.06.2015
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Havaji na základe ustanovenia § 11 ods. 4

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
 
 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
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Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/201
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v

 
 

radnej tabuli v obci Havaj dňa 29.05.2015 
14.06.2015 

Havaji na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto

v y d á v a 

pre územie obce Havaj toto 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/201
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Havaji.

 

630,   

/2015 
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Havaji. 

písm. k) zákona SNR č. 
znení neskorších predpisov vydáva tieto 

/2015 
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Havaji. 
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a)  Toto všeobecne záväzné nariadenie (

poslancov   Obecného zastupiteľstva obce Havaj pri zohľadnení vecnej

náročnosti výkonu ich funkcie.

b)  Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia 

pracovného alebo obdobného pomeru.

c) Tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva dlhodobo

     plne uvoľnených zo zamestnania na výkon funkcie poslanca

Povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva

 
a)  Zložiť na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní s
b)  Zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov,           
     do ktorých bol zvolený.  
c)  Dodržiavať štatút obce, rokovací po

poslancov 
d)  Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. 
e)  Na požiadanie informovať svojich voličov o svojej  činnosti a  činnosti obecného

zastupiteľstva.  

  

Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Havaj upravujú 
odmeňovanie: 

a) poslanca obecného zastupiteľstva, člena obecnej rady
b) poslanca – predsedu odbornej komisie,
c) poslanca – člena odbornej komisie,
d) poslanca – zástupcu starostu obce.
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§ 1 

Všeobecné ustanovenia 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") určuje pravidlá odmeňovania 

zastupiteľstva obce Havaj pri zohľadnení vecnej a

náročnosti výkonu ich funkcie. 

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia 

alebo obdobného pomeru. 

vzťahujú na odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva dlhodobo

zo zamestnania na výkon funkcie poslanca  

 
§ 2 

Povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva 

Zložiť na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní s
Zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov,           

rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania  

Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.  
Na požiadanie informovať svojich voličov o svojej  činnosti a  činnosti obecného

 
 

§ 3 
Rozsah pôsobnosti 

Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Havaj upravujú 

a) poslanca obecného zastupiteľstva, člena obecnej rady, zapisovateľa 
predsedu odbornej komisie, 
člena odbornej komisie, 
zástupcu starostu obce. 

 

630,   

určuje pravidlá odmeňovania 

a časovej 

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia                               

vzťahujú na odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva dlhodobo 

Zložiť na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní sľub.   
Zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov,            

zásady odmeňovania  

Na požiadanie informovať svojich voličov o svojej  činnosti a  činnosti obecného 

Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Havaj upravujú 
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Poslancovi Obecného zastupiteľstva obce 
a)   účasť na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré je zvolané starostom obce
       20 €    za rokovanie, 
b)   účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady vo výške
c)   aktívnu spoluprácu pri organizovaní a
       výške 40 € za akciu. 
d) Poslancovi možno poskytnúť mimoriadnu odmenu

tejto funkcie alebo splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá 
starosta obce. O výške tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

e)   Zapisovateľovi obecného zastupiteľstva za zdokumentovanie zasadnutia /prípravu 
zápisnice, uznesenia a prezenčnej listiny/ patrí odmena 40

Výška odmeny predsedu a

Predsedovi odbornej komisie patrí odmena za zvolávanie, organizovanie, 
komisie a spísanie zápisnice zo zasadnutia 
Poskytnutie odmeny je podmienené vypracovaním podporného stanoviska k
problému, ktorým komisia bola poverená obecným zastupiteľstvom alebo starostom obce
Členovi odbornej komisie patrí odmena za účasť na
zasadnutie. 

Odmena zástupcovi starostu

 Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu ( ak zanikol mandát starostu pred
uplynutím funkčného obdobia, až do zloženia sľubu novozvoleného starostu ) patrí
plat v zmysle ust. § 4 zákona č. 253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov.
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§ 4 

Výška odmeny poslancov 

Poslancovi Obecného zastupiteľstva obce Havaj patrí odmena za: 
účasť na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré je zvolané starostom obce

účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady vo výške 40
aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou vo

Poslancovi možno poskytnúť mimoriadnu odmenu v prípade zvýšenej náročnosti výkonu
tejto funkcie alebo splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá 

výške tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
e)   Zapisovateľovi obecného zastupiteľstva za zdokumentovanie zasadnutia /prípravu 

ezenčnej listiny/ patrí odmena 40€ .  
 

§5 
Výška odmeny predsedu a členov odbornej komisie 

 
 

Predsedovi odbornej komisie patrí odmena za zvolávanie, organizovanie, 
komisie a spísanie zápisnice zo zasadnutia komisie vo výške 10 € za každé zasadnutie.
Poskytnutie odmeny je podmienené vypracovaním podporného stanoviska k
problému, ktorým komisia bola poverená obecným zastupiteľstvom alebo starostom obce

patrí odmena za účasť na zasadnutí komisie vo výške

 
§6 

Odmena zástupcovi starostu obce 

 

Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu ( ak zanikol mandát starostu pred
uplynutím funkčného obdobia, až do zloženia sľubu novozvoleného starostu ) patrí
plat v zmysle ust. § 4 zákona č. 253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

 

630,   

účasť na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré je zvolané starostom obce vo výške:  

40 € za  zasadnutie, 
zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou vo 

náročnosti výkonu 
tejto funkcie alebo splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá     

výške tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia. 
e)   Zapisovateľovi obecného zastupiteľstva za zdokumentovanie zasadnutia /prípravu 

 

Predsedovi odbornej komisie patrí odmena za zvolávanie, organizovanie,  riadenie  činnosti 
za každé zasadnutie. 

Poskytnutie odmeny je podmienené vypracovaním podporného stanoviska k riešeniu 
problému, ktorým komisia bola poverená obecným zastupiteľstvom alebo starostom obce. 

zasadnutí komisie vo výške 10 € za každé 

Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu ( ak zanikol mandát starostu pred 
uplynutím funkčného obdobia, až do zloženia sľubu novozvoleného starostu ) patrí 
plat v zmysle ust. § 4 zákona č. 253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov. 
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a/ Všetky odmeny sa vyplácajú súhrne k 
termíne určenom pre zamestnancov obce /obecného úradu/.

b/ Podkladom pre vyplatenie odmien budú zápisnice a prezentačné listiny zo zasadnutí, 
uznesenia OZ 
c/ Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto 
zásadám alebo prijatím nových zásad. Na prijatie týchto zásad alebo na ich zmenu sa 
vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých

d/ Starosta môže navrhnúť ďalš
členov komisií, občanov obce, ktorí sa podieľajú na práci obecného zastupiteľstva alebo pri 
práci v obci, ak mu to umožňuje rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom.

a) Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce 
Havaj dňa 11.02.2013 Toto Všeobecne záväzne nariadenie bolo Obecným 
zastupiteľstvom v Havaji schválené a vyvesené na úrad
29.05.2015 

b) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od schválenia 
vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. 

c) Nariadenie je prístupné na Obecnom úrade v 

 

 

 

     
        

Obec Havaj 
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§7 

Spoločné ustanovenia 
 

y odmeny sa vyplácajú súhrne k 31.12. v najbližšom nasledujúcom výplatnom 
termíne určenom pre zamestnancov obce /obecného úradu/. 

pre vyplatenie odmien budú zápisnice a prezentačné listiny zo zasadnutí, 

/ Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto 
zásadám alebo prijatím nových zásad. Na prijatie týchto zásad alebo na ich zmenu sa 
yžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 

/ Starosta môže navrhnúť ďalšie odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj pre 
členov komisií, občanov obce, ktorí sa podieľajú na práci obecného zastupiteľstva alebo pri 

mu to umožňuje rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom.
 

§8 
 

Záverečné ustanovenia  
 
 

Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce 
.2013 Toto Všeobecne záväzne nariadenie bolo Obecným 

zastupiteľstvom v Havaji schválené a vyvesené na úradnej tabuli v Havaji dňa 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od schválenia 
vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. 14.06.2015. 

Nariadenie je prístupné na Obecnom úrade v Havaji. 

             Stanislav Viňarsky 
       starosta obce

630,   

31.12. v najbližšom nasledujúcom výplatnom 

pre vyplatenie odmien budú zápisnice a prezentačné listiny zo zasadnutí, 

/ Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto 
zásadám alebo prijatím nových zásad. Na prijatie týchto zásad alebo na ich zmenu sa 

pre poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj pre 
členov komisií, občanov obce, ktorí sa podieľajú na práci obecného zastupiteľstva alebo pri 

mu to umožňuje rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom. 

Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce 
.2013 Toto Všeobecne záväzne nariadenie bolo Obecným 

nej tabuli v Havaji dňa 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od schválenia 

Stanislav Viňarsky  
starosta obce 


