
Obecné zastupitelstvo v Brutoch na základe § 11 ods. 4 písm. k/ zákona č . 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 

Zásady odmeňovania poslancov a vo1ench orgánov obce Bruty 

§ 1  
Uvodné ustanovenia 

Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Bruty sa vztahuje na poslancov 
obecného zastupitelstva obce Bruty a volených funkcionárov obce Bruty. 

§2 
Odmeňovanie starostu 

1. Starostovi patrí plat, ktorý je sú činom priememej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnorn hospodárstve vy číslenej na základe údajov Statistického úradu SR za 
predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,83 čo je v súlade s ust. § 4 zákona č . 
253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov. 

2. Plat patrí starostovi odo d ňa zloženia predpísaného s ľubu. 
3. Obecné zastupite ľstvo mže tento plat rozhodnutím zvýšit až na dvojnásobok. 
4. Starostovi možno poskytovat odmeny s prihliadnutím na náro čnost a kvalitu výkonu 

furikcie až do 50% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. Odmena 
bude schvalovaná OZ polro čne v poslednom mesiaci príslušného polroka. 

5. Za č innosť  vykonávanú v súvislosti sú živelnými pohromami a inými mimoriadnymi 
udalosťami, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku a pri 
odstraňovaní ich následkov možno poskytnúť  starostovi mimoriadnu odmenu. 
O poskytnutí rozhoduje obecné zastupitelstvo. 

6. Po zániku mandátu z dvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné 
z rozpočtu obce, ktoré v závislosti od času výkonu funkcie je: 

a. pätnásobokjeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu štyri roky 
b. štvomásobok jeho priememého mesačného platu, ak vykonával funkciu tri roky 
c. trojnásobok jeho priemerného mesa čného platu, ak vykonával funkciu dva roky 
d. dvoj násobok j eho priememého mesa čného platu, ak vykonával funkciujeden rok 
e. priemerný mesačný plat, ak vykonával funkciu viac ako šest mesiacov. Ak mandát 

starostu zanikne z dvodov: odmietnutím slubu alebo zložením s ľubu s výhradou, 
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za 
trestný čin, ak výkon odňatia slobody nebol podmiene čne odložený, vyhlásením 
výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo 
o odvolaní starostu, odstupné mu nepatrí. Nárok na odstupné nevznikne, ak bol 
starosta opätovne zvolený do funkcie. 

7. Nárok na plat starostu zaniká d ňom jeho mandátu. 



§3 
Odmeňovanie kontrolára 

1. Plat kontrolára j e súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického ťiradu SR za predchádzajúci 

kalendárny rok a násobku 1,28 čoje v súlade s ust. § 18c zákona č . 369/1990 Zb 
o obecnom zriadení v platnom znení. 

2. Obecné zastupitelstvo mže kontrolárke schválit mesa čnú odmenu až do výšky 30% 
z mesačného platu kontrolára podla ods. 1 na návrh ktoréhoko ľvek poslanca obecného 

zastupiteľstva s určením obdobia vyplácania schválenej odmeny. 

§4 
Odmeňovanie zástupcu starostu 

1. Zástupcovi starostu za vykonávanie úloh, ktorými ho poverilo OZ patrí odmena vo 
výške: 
1 0% zo súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, 
vyčíslenej na základe údajov ŠĹJ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 
1,83. Odmena sa vypláca štvrtro čne. 

2. Zástupcovi starostu, ktorý piní úlohy starostu - ak zanikol mandát starostu pred 
uplynutfm funkčného obdobia, až do zloženia s ľubu novozvoleného starostu - patrí 
plat v zmysle ust. § 4 zákona č . 253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov. 

§5 
Odmeňovanie poslancov 

1. Každému poslancovi za výkon funkcie poslanca prináleží finan čná odmena. 
2. Odmena poslancaje mesačne 20 €. Odmena sa vypláca polro čne. 

3. Ak poslanec bez ospravedlnenia sa nezú častní na zasadnutí OZ odmena na ten mesiac 

sa nevypláca. 

§6 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a dopinky týchto Zásad odme ňovania schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 
2. Tieto Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce schválilo Obecné 

zastupiteľstvo v Brutoch na svojom XXVII. zasadnutí dňa 30.9.2010 a nadobúda 
účinnost dňom schválenia. 

ander Hubač  
obce Bruty 
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