OBEC TVRDOŠOVCE

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,
členov komisií obecného zastupiteľstva- neposlancov,
a odmeňovanie ďalších členov – neposlancov
Obce Tvrdošovce

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného
zastupiteľstva - neposlancov a odmeňovanie ďalších členov – neposlancov Obce
Tvrdošovce
Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods.
9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
týchto Zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného
zastupiteľstva – neposlancov a na odmeňovaní ďalších členov – neposlancov Obce
Tvrdošovce
Článok 1
Všeobecné ustanovenie
1.) Tieto zásady upravujú :
a. Výšku odmeny poslancov a ďalšie náležitosti súvisiace s výkonom ich funkcie
b. Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov
c. Odmeňovanie ďalších členov – neposlancov
2.) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť
výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.
Článok 2
Odmeňovanie poslancov
1.) Poslancovi sa poskytuje odmena vo výške 150,00 € štvrťročne za účasť poslanca na
riadnom, mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a na pracovnom stretnutí
poslancov a za účasť na komisií.
2.) Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu
tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Pri tejto odmene patrí náhrada
skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa
osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere. Výdavky musia byť
oprávnené a riadne schválené.
Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo niektorý z poslancov. O poskytnutí
takejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
3.) Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom sú prezenčné listiny zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
4.) Poslanec obecného zastupiteľstva je oprávnený sa odmeny vzdať. Poslanec musí písomne
vyhlásiť, že svoj mandát bude vykonávať bez nároku na odmenu.
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Článok 3
Odmeňovanie sobášiacich
1) Sobášiacim poslancom, ktorí sú poverení vykonávaním uzavretia manželstva patrí odmena
vo výške 20,00 € za účasť poslanca pri uzavretí manželstva ako sobášiaceho.
2) Sobášiacim poslancom k odmene podľa bodu 1) tohto článku patrí odmena za výdavky
spojené s výkonom tejto funkcie ročne v sume 50,00 €.
Článok 4
Zástupca starostu obce
1.) Zástupcovi starostu obce sa poskytuje mesačná odmena vo výške 80,00 €. Okrem toho má
zástupca starostu ako poslanec nárok aj na odmeny podľa článku 2 ods. 1.
2.) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
3.) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu
v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného
starostu.
Článok 5
Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov
a odmeňovanie ďalších členov – neposlancov
1.) Občanovi, ktorý je členom komisie obecného zastupiteľstva - neposlancom patrí odmena
vo výške 10,00 € za každú účasť na zasadnutí príslušnej uznášaniaschopnej komisie.
2.) Zapisovateľom komisií patrí odmena vo výške 15,00 € za každé zasadnutie komisie
3.) Zapisovateľke obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 20,00 € za každé zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
4.) Zamestnancovi, ktorý natáča zasadnutie obecného zastupiteľstva prináleží odmena vo
výške 15,00 € za každé zasadnutie obecného zastupiteľstva.
5.) Účinkujúcim členom, ktorí účinkujú pri občianskych obradoch – recitátor, speváčka,
hudobník prináleží odmena 10,00 € na jednu akciu, ktorú obdrží po účinkovaní.
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Článok 6
Spoločné ustanovenia
1.) Odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle týchto zásad sa vyplácajú štvrťročne
v najbližšom nasledujúcom výplatnom termíne zamestnancov obce.
Všetky odmeny sa podliehajú dani podľa platných predpisov.

2.) Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca obecného zastupiteľstva, člena
komisie (neposlanca).
3.) Podkladom na zúčtovanie odmien podľa článku 2 ods. 1 a článku 3 ods. 1 je prezenčná
listina potvrdená starostom obce.
Článok 7
Záverečné ustanovenie
1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného
zastupiteľstva - neposlancov a odmeňovanie ďalších členov – neposlancov Obce Tvrdošovce
boli schválené obecným zastupiteľstvom na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v
Tvrdošovciach dňa 20.01.2015 uznesením č. 2/20012015 písm. A bod 9.
2. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
3. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením.
4. Zrušujú sa Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Tvrdošovciach zo
dňa 27.05.2011, uznesením č. 4/27052011 písm. E, bod 4 a Odmeny členom komisií –
neposlancom, zapisovateľom komisií, zapisovateľke OZ, schválené obecným zastupiteľstvom
Tvrdošovce dňa 27.05.2011 uznesením č. 4/27052011 písm. E, bod 5,6 s účinnosťou od
27.05.2011.

V Tvrdošovciach, dňa 28.01.2015

Ing. Marián Tóth
starosta obce

