OBEC DVOREC

Zásady odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva vo Dvorci

P r e d k l a d á:
––––––––––––––
Ing. Eva Srncová
starostka obce

Návrh na uznesenie:
–––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo
vo Dvorci
schvaľuje
Zásady odmeňovania
Obecného zastupiteľstva
vo Dvorci

Obecné zastupiteľstvo vo Dvorci v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení noviel
vydáva

Zásady odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva vo Dvorci
I.
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom týchto Zásad odmeňovania je určiť pravidlá odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v obci Dvorec (ďalej len „poslanec OZ“) pri zohľadnení úloh
a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.
II.
Rozsah pôsobnosti
1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov OZ vo Dvorci upravujú odmeňovanie:
a) Poslanca OZ.
b) Poslanca – zástupcu starostu.
2. Tieto Zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce. Platové
pomery a odmeňovanie starostu obce sú upravené osobitným právnym predpisov (zák.
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov).
3. Tieto Zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie hlavného kontrolóra obce.
Platové pomery a odmeňovanie kontrolóra sú upravené osobitným právnym predpisom
(§ 18c ods. 1 až 6 zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

III.
Poslanci Obecného zastupiteľstva, predsedovia a členovia komisií
1.

2.
3.

4.

Poslancom OZ patria za výkon ich funkcie následovné odmeny:
a) poslancom OZ patrí za každú účasť na zasadnutí OZ odmena vo výške 15,00 € (podľa
prezenčnej listiny)
b) členom a predsedom komisií odmena za výkon ich funkcie nepatrí, svoju činnosť
vykonávajú bez nároku na odmenu
Poslancom OZ sa bude odmena uvedená v ods. 1 písm. a) a b) vyplácať polročne, a to
v júnovom a decembrovom výplatnom termíne .
Poslancom OZ môže byť na konci kalendárneho roka vyplatená jednorazová odmena na
návrh starostu obce podľa vykonaných aktivít v danom roku a finančných možností
obce. Návrh starostu obce podlieha schváleniu v Obecnom zastupiteľstve.
Odmena nepatrí poslancovi OZ, ktorý vyhlási, že svoj mandát bude vykonávať bez
nároku na odmenu.

IV.
Zástupca starostu
1.
2.
3.

4.

Funkcie zástupcu starostu a poslanca OZ sa vykonávajú bez prerušenia pracovného alebo
obdobného pomeru.
Poslancovi OZ, ktorý je zároveň zástupcom starostu, patrí odmena vo výške 80 € za
mesiac, ktorá bude vyplácaná polročne a to v júnovom a decembrovom termíne.
V prípade poverenia vykonávať niektoré kompetencie zástupcovi starostu bude
vyplatená aj odmena podľa náročnosti práce. Výšku odmeny schváli Obecné
zastupiteľstvo.
Zástupca starostu nemá nárok na odmeny za účasť na zasadnutiach OZ.

V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
.
1. Vedenie evidencie účasti poslancov v príslušných orgánoch bude zabezpečovať ekonómka
obce, ktorá po uplynutí príslušného obdobia vypracuje písomný podklad s uvedením
výšky odmeny každému poslancovi na základe splnenia podmienok. Uvedený doklad
bude schválený starostom.
2. Tieto Zásady odmeňovania schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Dvorci dňa 9.3.2015
uznesením č. 1/2015 bod 3.
3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich prijatia.
4. Týmito Zásadami odmeňovania sa ruší Poriadok odmeňovania zo dňa 21.2.2011 prijatý
uznesením č. 2/2011 bod 1.

Vo Dvorci dňa 9.3.2015
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