ZÁSADY
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
tieto zásady Obce Nálepkovo, ktorými sa upravuje spôsob odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva v Nálepkove.
Článok I
Rozsah pôsobnosti
Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
(ďalej len „Zásady“) upravujú odmeňovanie:
a) poslancov obecného zastupiteľstva,
b) poslancov vykonávajúcich občianske obrady (sobáše),
c) poslancov – predsedov, tajomníkov a členov komisií obecného
zastupiteľstva,
d) poslanca, ktorého starosta obce podľa § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení poveril svojim zastupovaním (zástupca starostu).
Článok II
Poslanecká odmena
1. Poslancovi patrí za účasť na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva
základná poslanecká odmena vo výške 34 €.
2. Poslancovi za výkon funkcie sobašiaceho patrí odmena vo výške 34,- €.
3. Poslancovi za neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva odmena
nepatrí.
4. Poslancom obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich
funkcie, zohľadňujúc ich prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov
na rokovanie OZ, príprave VZN, vnútorných noriem obce, môže byť
jedenkrát v roku na návrh starostu obce po schválení obecným
zastupiteľstvom vyplatená mimoriadna odmena.
5. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne
nevylučuje.

-26. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s
výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných
pre zamestnancov v pracovnom pomere.
Článok III
Odmena predsedu, tajomníka a členov komisií Obecného zastupiteľstva
1. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie obecného zastupiteľstva patrí
k poslaneckej odmene podľa čl. II týchto Zásad raz ročne aj odmena vo
výške 200 €.
2. Tajomníkom komisií obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 14 €
za každú účasť na zasadnutí komisie.
3. Členom komisií obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 9 € za
každú účasť na zasadnutí komisie.
4. Poslancovi – predsedovi komisie, ani tajomníkovi a členom komisie za
neúčasť na zasadnutí komisie odmena nepatrí.
Článok IV.
Odmena zástupcovi starostu obce
1. Starostom poverenému poslancovi na zastupovanie starostu na plný
úväzok patrí plat vo výške 800,- Eur mesačne.
2. Poslancovi – zástupcovi starostu s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho
funkcie, zohľadňujúc jeho prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov
na rokovanie OZ, príprave VZN, vnútorných noriem obce, môže byť
jedenkrát v roku na návrh starostu obce po schválení obecným
zastupiteľstvom vyplatená mimoriadna odmena.
Článok V.
Zúčtovanie odmien poslancov
1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov podľa čl. II a čl. III týchto
Zásad sú prezenčné listiny zo zasadnutí orgánov obecného zastupiteľstva.
2. Odmeny podľa čl. II ods. 1 a ods. 2 týchto Zásad sa spracovávajú
a vyplácajú polročne vo výplatnom termíne obecného úradu, poukázaním
na účet poslanca v peňažnom ústave, príp. v hotovosti.
3. Plat podľa čl. IV. ods. 2 týchto Zásad je splatný vo výplatnom termíne
obecného úradu, t. j. do 12. dňa nasledujúceho mesiaca, a to poukázaním
na účet poslanca v peňažnom ústave.

-34. Prezenčné listiny a zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva
a jednotlivých komisií budú ich zapisovateľmi predkladané pracovníčke
sekretariátu,
ktorá vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca
vypracuje písomný prehľad účastí a odovzdá ho pracovníčke zodpovednej
za mzdovú agendu úradu.
5. Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú
z rozpočtových prostriedkov obce.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva boli schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva v Nálepkove č. 13/2014-OZ dňa
15.12.2014.
2. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. Zásady nadobúdajú právoplatnosť dňom ich schválenia obecným
zastupiteľstvom.
4. Schválením týchto Zásad sa ruší Uznesenie č. 491/2010-OZ zo dňa
30.07.2010 o odmeňovaní poslancov OZ, predsedov, tajomníkov a členov
komisií OZ a zástupcu starostu obce.

V Nálepkove, dňa 15.12.2014

Ing. Dušan Daniel
starosta obce

