OBEC

NIŽNÝ

KLÁTOV

ZÁSADY ODMEŇOVANIA
POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE

NIŽNÝ KLÁTOV

Schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Nižný Klátov
dňa 20.03.2018, uznesením č. 247,248/2018
Účinnosť: 20.03.2018

ZÁSADY
odmeňovania poslancov
Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods.
9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje
tieto zásady odmeňovania poslancov:
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
 Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov pri zohľadnení úloh
a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.
 Poslancom poskytuje Obec Nižný Klátov odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 Tieto zásady upravujú odmeňovanie:
a) poslancov,
b) poslancov – predsedov a členov stálych komisií obecného zastupiteľstva,
c) poslanca – zástupcu starostky obce.
Článok 2
Odmena poslanca
 Poslancovi patrí odmena
a) vo výške 20 EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva,
b) vo výške 20 EUR za jednorázové aktivity poslancov (sobášiaci, smútočné obrady,
organizovanie kultúrnych, športových akcií a pod.). Schválenie odmien za jednorázové
aktivity podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
c) vo výške 30 EUR za aktivity poslancov vyžadujúce prípravu, opakujúce sa
(organizovanie turnajov, osláv, juniálesu, deň zeme, deň dobrovoľníctva, deň zdravia
a pod.). Schválenie odmien za aktivity podliehajúce príprave podlieha schváleniu
obecným zastupiteľstvom.
 Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu
tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu
predkladá starosta obce alebo niektorý z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške
rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
 Odmena nepatrí poslancom, ktorí sa písomne vzdali odmeny alebo písomne vyhlásili do
zápisnice na zasadnutí OZ, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny (celé volebné
obdobie, alebo za určité mesiace).
Článok 3
Odmena členovi stálej komisie obecného zastupiteľstva
Odmenu členovi stálej komisie obecného zastupiteľstva môže na návrh predsedu príslušnej
komisie priznať obecné zastupiteľstvo. Podkladom pre zúčtovanie týchto odmien poslancom
sú prezenčné listiny zo zasadnutí stálych komisií OZ.
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Článok 4
Odmena zástupcovi starostky obce
 Zástupcovi starostky obce, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona
o obecnom zriadení, sa poskytuje odmena vo výške 30 EUR za deň zastupovania starostky
obce. Okrem toho zástupca starostky obce ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa
článku 2 a 3.
 Zástupcovi starostky obce možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej
náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na
túto odmenu predkladá starostka obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje
obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
Článok 5
Priznávanie a výplata odmien
1. Poslancovi patrí odmena za preukázanú účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
účasť na jednotlivých akciách. Dokladom o preukázanej účasti je prezenčná listina zo
zasadnutí, zverejnená dochádzka poslancov na akciách.
2. Odmeny poslancom sú vyplácané 1x ročne vo výplatnom termíne zamestnancov obce.
Odmeny poslancov v zmysle týchto zásad sa poukazujú bezhotovostne na účet poslanca
alebo v hotovosti z pokladne obce.
3. Odmena člena stálej komisie po jej schválení na základe návrhu predsedu príslušnej
komisie je vyplácaná do 14 dní od platnosti uznesenia obecného zastupiteľstva.
4. Odmena zástupcovi starostky obce sa vypláca v najbližšom výplatnom termíne za
predchádzajúci mesiac, v ktorom sa zastupovanie uskutočnilo.
5. Výdavky súvisiace s výplatou odmien poslancom v zmysle týchto zásad sa uhrádzajú
z rozpočtových prostriedkov obce.
Článok 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto
zásadám alebo prijatím nových zásad.
2. Uvedené zásady boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 20.03.2018 uznesením
č.247,248/2018. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
starostka obce
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