ZÁSADY ODMEŇOVANIA
POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
ZÁSTUPCU STAROSTU,
ČLENOV KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
ZAPISOVATEĽA ZÁPISNÍC
Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V OBCI DOBRÁ NIVA

Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Nive podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 25, ods. 5 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa uznieslo
na týchto zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu obce, členov
komisií obecného zastupiteľstva a zapisovateľa zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva v obci
Dobrá Niva (ďalej len „Zásady“).
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

Účelom týchto Zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Dobrej Nive (ďalej len „poslanec“) najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu
ich funkcie v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. 2
Rozsah pôsobnosti
Tieto zásady upravujú odmeňovanie:
a) poslancov obecného zastupiteľstva,
b) zástupcu starostu,
c) členov komisií obecného zastupiteľstva,
d) zapisovateľa zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva.
Čl. 3
Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí základná poslanecká odmena vo výške 20,00 €
za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
2. Odmena poslanca za každú účasť na pracovnom stretnutí poslancov je vo výške 15,00 €.
3. Odmena poslanca za každú účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva je vo výške
15,00 €.
4. Odmena poslanca za výkon funkcie sobášiaceho za každú účasť pri uzavretí manželstva
ako sobášiaceho je vo výške 15,00 €.
5. Poslancovi môže byť s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie s ohľadom na aktivitu
jeho práce (napr. pri príprave materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva, príprave
všeobecne záväzných nariadení) alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy vyplatená
aj mimoriadna odmena. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce, poslanec alebo
skupina poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo
prijatím uznesenia.
6. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje.

Čl. 4
Odmeňovanie zástupcu starostu obce
1. Zástupcovi starostu, ktorý podľa § 25 ods. 5 zákona o obecnom zriadení nie je dlhodobo
uvoľnený zo zamestnania na výkon tejto funkcie, sa poskytuje mesačná odmena vo výške
50,00 €. Okrem toho zástupca starostu ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa Čl. 3.
2. Zástupcovi starostu obce možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu prípade väčšej náročnosti
výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu
predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje obecné
zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
3. Odmena za výkon funkcie zástupcu starostu obce sa stanoví:
a) v závislosti od rozsahu zastupovania, ktoré určí starosta v písomnom poverení
b) podľa skutočného výkonu zastupovania v posudzovanom období a jeho časovej náročnosti.
4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom
rozsahu zástupca starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, tak patrí plat starostu
obce určeného podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov. Zastupovanie sa skončí
zložením sľubu novozvoleného starostu.
Čl. 5
Odmeňovanie členov komisií
1. Členom komisií, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva sa poskytuje odmena
vo výške 15,00 € za každú účasť člena komisie na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva.
Čl. 6
Odmeňovanie zapisovateľa zápisníc
1. Zapisovateľovi zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva sa poskytuje odmena vo výške
20, 00 € za každú účasť na zasadnutí .
Čl .7
Výplata odmien
1.

2.
3.
4.

Odmeny budú vyplatené po zdanení a odpočítaní odvodov do poistných fondov podľa
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov súhrnne raz za obdobie šesť mesiacov,
v najbližšom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce.
Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov a členov komisií vyplatených podľa týchto zásad
sú prezenčné listiny zo zasadnutí orgánov obecného zastupiteľstva.
Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca alebo člena komisie, prípadne
v hotovosti v pokladni obecného úradu.
Poslanec alebo člen komisie obecného zastupiteľstva má právo vzdať sa odmeny poslanca.
Čestné vyhlásenie poslanca alebo člena komisie o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť
doručené do podateľne obecného úradu.
Čl. 8
Záverečné ustanovenie

1. Zmeny a doplnky týchto Zásad odmeňovania schvaľuje obecného zastupiteľstvo.
2. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu obce, členov komisií
a zapisovateľa zápisníc z rokovanie obecného zastupiteľstva boli schválené Obecným
zastupiteľstvom v Dobrej Nive dňa 11.02.2015 uznesením č.6/2015, bod č.3.
3. Týmito zásadami sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Dobrej
Nive zo dňa 29.04.2010 schválené uznesením č. 9/2010, bod č.14, účinné od 29.04.2010.
4. Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť
dňom od 02.01.2015.

Ing. Martin Krúdy,
starosta obce

