Zásady poskytovania odmien pre
poslancov, predsedov a členov komisií
Obecného zastupiteľstva v Zborove
Aktualizácia zásad – úplné znenie –
platné od 01.01.2013

OBEC ZBOROV

Schválené na 25.zasadnutí OZ konanom dňa 28.10.2010, uznesenie A -25.6/2010
Aktualizácia : schválená na 13. zasadnutí OZ zo dňa 23.10.2012, A – 13.4/2012

ZÁSADY
poskytovania odmien pre poslancov, predsedov a členov komisií
Obecného zastupiteľstva v Zborove
I.
Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. upravil v novele č. 102/2010 Z.z. nový
rámec pre odmeňovanie poslancov .
Obecné zastupiteľstvo:
Obecné zastupiteľstvo ( ďalej len OZ ) je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov
zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. OZ rozhoduje o základných
otázkach života obce a je mu vyhradené o.i. schvaľovať štatút obce , rokovací poriadok OZ
a zásady odmeňovania poslancov.
OZ zasadá podľa potreby , najmenej však raz za dva mesiace.
Odmeny poslancov:
„Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť
výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov “.
( § 25 ods. 9, zák.č.102/2010 Z.z. v z.n.p. )
A.) Za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie poslanca
sa poslancovi poskytne odmena 18,00 €.
Ak poslanec nehlasuje z objektívnych príčin , nárok na odmenu mu nevzniká . V prípade účasti len na
niektorých hlasovaniach sa odmena primerane zníži podľa účasti na hlasovaniach. Hlasovanie eviduje
prednosta OcÚ. Podkladom pre priznanie odmeny je prezenčná listina s podpisom.
B ) Za výkon funkcie poslanca sa poslancovi poskytne odmena 12 € / Q ( 4 € / mes ) .
C.) Za plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie poslanca, zohľadňujúc prácu a aktivitu napr. na príprave
materiálov na rokovanie OZ príprave všeobecne záväzných nariadení obce, vnútorných noriem obce
ako aj s prihliadnutím na aktivity v komisiách OZ a iných aktivitách , môže starosta obce poslancom
rozdeliť štvrťročnú odmenu vo výške 100 € . Výška odmeny musí obsahovať odôvodnenie a je
súčasťou štvrťročného vyhodnotenia účasti na zasadnutiach OZ a odmien poslancov.
D ) Za iniciatívne plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie poslanca , kvalitné vykonávanie poslaneckej
práce , môže starosta obce udeliť koncoročnú odmenu v závislosti od fin. situácie v rozpočte obce
v príslušnej kapitole do výšky schváleného rozpočtu na daný kalendárny rok.

II.
Obecná rada:
Obecná rada ( ďalej len OR )je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného
zastupiteľstva . Plní úlohy podľa rozhodnutia OZ. Zároveň plní funkciu poradného orgánu
starostu . OR sa schádza podľa potreby , najmenej raz za dva mesiace.
Odmeny členov OR
Za účasť na zasadnutí konanom v súlade so schváleným časovým harmonogramom (riadne
zasadnutie ) a plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie poslanca sa poslancovi poskytne odmena 10,00 €.
Pri akejkoľvek neúčasti na zasadnutí OR odmena neprináleží. Pri neúčasti na časti zasadnutia OR
sa odmena primerane znižuje podľa dĺžky neúčasti na zasadnutí v pomere k celkovej dĺžke zasadnutia.
Účasť eviduje zapisovateľka. Podkladom pre priznanie odmeny je prezenčná listina s podpisom.

III.
Komisie obecného zastupiteľstva:
Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné,
iniciatívne a kontrolné orgány.. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb
zvolených obecným zastupiteľstvom . Komisie sa schádzajú podľa potreby , najmenej
však 1-krát za štvrťrok. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
.
Odmeny predsedom a členom komisií OZ
Za účasť na zasadnutí komisie a plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie predsedu
alebo člena komisie sa poskytne odmena :
- predsedovi komisie ....... 7,00 €
- členom komisie ........... 5,00 €

Podkladom pre priznanie odmeny je zápisnica zo zasadnutia komisie, prezenčná listina
a výpis z uznesenia OZ o tom, že predseda komisie o zasadnutí komisie informoval OZ.
Uvedené materiály predkladá prednostovi OcÚ tajomník príslušnej komisie (zamestnanec
obce ).
IV.
Výplata odmien:
Odmeny sa vyplácajú z rozpočtu obce, spravidla po uplynutí príslušného štvrťroka
v najbližšom výplatnom termíne.
Záverečné ustanovenia :
1. Tieto zásady nahrádzajú zásady schválené :27.3.2003 ( Uzn.. A -3.1) ,
(Uzn. B – 14.3 ) , 25.6.2009 ( uzn. A – 17.8 ).

26.8.2004

2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia .
Schválené na 25.zas.OZ dňa 28.10.2010 Uznesenie : A - 25.6/2010
Aktualizácia schválená 23.10.2012, A 13.4./2012

Ján Lukáč
starosta obce

