OBEC HRONSKÝ BEŇADIK

Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva a členov komisií.

Obecné zastupiteľstvo v Hronskom Beňadiku v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto

ZÁSADY
Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu,
a členov komisií.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov, zástupcu
starostu, predsedov, členov komisií obecného zastupiteľstva, pri zohľadnení
úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.
2. Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce.
Platové pomery a odmeňovanie starostu obce sú upravené osobitným
právnym predpisom (zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení platových
pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien
a doplnkov.)
Čl. 2
Poslanec obecného zastupiteľstva
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške
15,- € za každé zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorého sa poslanec
osobne zúčastní.
2. V prípade, že bude z dôvodu nedostatočného počtu poslancov obecné
zastupiteľstvo neuznášania schopné, patrí prítomnému poslancovi odmena vo
výške 50% odmeny podľa odseku 1 tohto článku.
3. Ak starosta obce zvolá rokovanie poslancov, tak za účasť na tomto rokovaní
patrí poslancovi odmena vo výške 5,-€ za každé rokovanie poslancov.
4. Pri ospravedlnenej neúčasti sa odmena za zasadnutie nevypláca.
5. Pri neospravedlnenej neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa
môže krátiť sumár ročnej odmeny za zasadnutia až o 50%. Táto odmena je
vyplácaná jeden krát ročne.
6. Podkladom pre poskytnutie odmeny poslancom sú prezenčné listiny o účasti
na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
7. Poslanec sa môže odmien podľa týchto zásad písomne zrieknuť. V prípade,
že sa poslanec písomne zriekne týchto odmien, odmeny mu nebudú vyplatené
a ani zúčtované. Poslanec môže svoje rozhodnutie ohľadom zrieknutia sa
odmien kedykoľvek písomne odvolať. Od termínu uvedenom v odvolaní mu
patria všetky náležitosti v súlade s týmito zásadami.
8. Poslancovi je možné poskytnúť mimoriadnu odmenu v prípade väčšej
náročnosti výkonu tejto funkcie, alebo v prípade splnenia mimoriadnej
konkrétnej úlohy. O výške odmeny rozhoduje starosta obce. Maximálna výška
odmeny v takomto prípade je 0,25 násobok aktuálnej priemernej mzdy v
národnom hospodárstve podľa údajov Štatistického úradu.

Čl. 3
Zástupca starostu
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý je poverený zastupovaním starostu
obce, patrí základná odmena vo výške 50,-EUR/mesiac.
2. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu počas dlhodobej
neprítomnosti starostu obce, (viac ako 1 mesiac) patrí odmena vo výške 75%
mzdy starostu obce za každý kalendárny mesiac výkonu funkcie, pri
odpracovanom 40 hod. pracovnom týždni. Alikvotná časť odmeny mu patrí aj
za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k povereniu výkonu funkcie zástupcu
starostu. Súčasne aj za kalendárny mesiac zániku výkonu funkcie a to
prepočítanej na odpracované dni výkonu funkcie.
3. Zástupca starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods.8
zákona o obecnom zriadení, má nárok na odmenu podľa všetkých článkov
týchto zásad.
4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy
starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí
zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy
starostu, tak po tuto dobu patri plat starostu obce určeného podľa zákona
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci
a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov.
Čl.4
Člen obecnej rady
1. Poslancovi, ktorý je súčasne členom obecnej rady patrí aj odmena vo výške
7,-€ za každé zasadnutie obecnej rady ktorého sa poslanec zúčastnil.
2. Podkladmi pre poskytnutie odmien za účasť na zasadnutiach obecnej rady
sú prezenčné listiny obecnej rady.
Čl.5
Predseda a člen stálej komisie obecného zastupiteľstva
1. Poslancovi, ktorý je predsedom stálej komisie obecného zastupiteľstva patrí
okrem inej odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 15,-€
vynásobená počtom uznášania sa schopných zasadnutí komisie v
príslušnom kalendárnom roku.
2. Poslancovi, ktorý je súčasne členom stálej komisie obecného zastupiteľstva
patrí okrem inej odmeny podľa týchto zásad aj odmena 7,-€ vynásobená
počtom uznášania sa schopných zasadnutí komisie v príslušnom
kalendárnom roku
3. Členom komisie z radov občanov patrí odmena 7,-€ vynásobená počtom
uznášania sa schopných zasadnutí komisie v príslušnom kalendárnom roku.
4. Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom a členom na základe účasti na
zasadnutiach stálej komisie obecného zastupiteľstva sú prezenčné listiny
komisie.
5. Odmena bude vyplatená maximálne za 6 zasadnutí v kalendárnom roku.

Čl.6
Úhrada a vyúčtovanie odmien
1. Podkladom pre zúčtovanie odmien podľa týchto zásad je uznesenie obecného
zastupiteľstva v Hronskom Beňadiku č 19/2015 zo dňa 06. 02. 2015, ktorým
boli schválené tieto zásady odmeňovania poslancov obce Hronský Beňadik.
2. Odmeny podľa týchto zásad sa spravidla vyplácajú mesačne alebo jedenkrát
ročne prevodom finančných prostriedkov na účet poslancov, alebo v hotovosti
v pokladni OcÚ.
3. Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom na základe účasti na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva, obecnej rady, rokovania poslancov
komisie sú príslušné prezenčné listiny.
4. Odmeny poslancom podľa týchto zásad sú vyplácané Obcou Hronský Beňadik
prostredníctvom Obecného úradu, ktorý súčasne vedie príslušnú evidenciu.
Čl.7
Záverečné ustanovenia
1.

Týmito zásadami sa rušia zásady odmeňovania poslancov v Hronskom
Beňadiku prijaté dňa 08.08.2014 uznesením č. 182/2014.
2. Tieto zásady odmeňovania poslancov Obce Hronský Beňadik schválilo
Obecné zastupiteľstvo v Hronskom Beňadiku v súlade s §11 ods.4 písmena.
k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov na svojom zasadnutí dňa 06.02.2015 uznesením č.19/2015
3. Tieto Zásady odmeňovania nadobúdajú platnosť po schválení obecným
zastupiteľstvom s účinnosťou od 6.2.2015

V Hronskom Beňadiku, dňa 06.02.2015
Ľubomír Krovina
starosta obce

