Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Vsi

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 8 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) sa
uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Slovenskej Vsi:
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
v Slovenskej Vsi (ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto
funkcie.
Článok 2
Odmeny poslancov
1. Poslancovi sa poskytujú nasledovné odmeny (§25 ods.8 zákona o obecnom zriadení):
a) vo výške 50 EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva,
b) vo výške 20 EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí obecnej rady,
c) vo výške 50 EUR za každú účasť poslanca na inom pracovnom rokovaní (stretnutí) poslancov
obecného zastupiteľstva (napr. diskusné fóra a pod.), ktoré je zvolané starostom obce, resp. jeho
zástupcom,
d) vo výške 20 EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva,
e) vo výške 20 EUR za výkon funkcie sobášiaceho – za každú účasť poslanca na uzavretí
manželstva ako sobášiaceho. V prípade viacerých obradov uzavretia manželstva v jeden deň za
každý ďalší obrad je odmena pre sobášiaceho poslanca vo výške 10 EUR,
f) vo výške 50 EUR za výkon predsedu alebo člena inventarizačnej, vyraďovacej a likvidačnej
komisie,
g) vo výške 10 EUR za prednesenie smútočného prejavu pri pohrebných obradoch.
2. V prípade, že sa účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1 je kratšia menej ako
polovica času trvania tohto rokovania, znižuje sa uvedená odmena na polovicu.
3. 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 jeden z poslancov obecného zastupiteľstva. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške
rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
4. Poslancovi patrí tiež náhrada skutočných cestovných výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti
s výkonom funkcie poslanca alebo člena komisie pri výjazdoch komisie.

Článok 3
Spoločné ustanovenia
1. Všetky odmeny v zmysle zásad sa vyplácajú súhrne raz za obdobie 6 mesiacov v najbližšom
nasledujúcom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce (obecného úradu). Odmeny sa
vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, výnimočne aj v hotovosti v pokladni obecného úradu.
2. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto
zásadám alebo prijatím nových zásad. Na prijatie týchto zásad alebo na ich zmenu sa vyžaduje
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia podľa článku 2 ods. 3
týchto zásad sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Uvedené zásady boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 20.02.2019 uznesením č. 21/2019.
2. Uvedené zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
Zmeniť uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo zmeniť kedykoľvek formou dodatku k týmto
zásadám alebo prijatím nových zásad.
3. Poslanec obecného zastupiteľstva sa môže kedykoľvek písomne vzdať nároku na vyplatenie
odmeny poslanca, určenej podľa uvedených zásad. V liste uvedie obdobie, počas ktorého sa vzdáva
nároku na vyplatenie odmeny poslanca.
4. Rušia sa Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Vsi zo dňa
30.11.2014.

V Slovenskej Vsi dňa 20.02.2019
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