Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Podturni
Obecné zastupiteľstvo v Podturni 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 Podturni dňa:

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Účelom týchto Zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Podturni (ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.

Článok 2
Odmeny poslancov
1. Poslancovi sa poskytujú odmeny vo výške 30,00 € za každú účasť poslanca na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
2. V prípade, že je účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1 kratšia ako polovica času
trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu.
3. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej časovej a vecnej
náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy podľa týchto Zásad,
najviac však v kalendárnom roku do výšky jedeného mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny. Návrh na mimoriadnu odmenu predkladá starosta obce alebo niektorý
z poslancov. O poskytnutí tejto mimoriadnej odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo
prijatím uznesenia.
Článok 3
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Odmenu zástupcovi starostu v zmysle zákona 5/2019 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1.2.2019 určuje starosta podľa rozsahu
a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy.
Maximálna výška mesačnej odmeny určenej starostom môže byť najviac vo výške 70 %
mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Za obdobie mesiaca
január 2019 je odmena zástupcovi starostu vyplatená podľa platných Zásad odmeňovania
poslancov do 31.1.2019.
2. Zástupcovi starostu okrem odmeny určenej starostom podľa bodu 1 tohto článku patrí aj
odmena podľa čl. 2 týchto zásad.
3. Odmenu zástupcu starostu určenú podľa ods.1. tohto článku je obec povinná zverejniť na
webovom sídle obce do 30 dní od jej určenia starostom.

Článok 4
Spoločné a prechodné ustanovenie
1. Odmena sa neposkytne poslancom, ktorí písomne vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez
nároku na odmenu vyplácanú v zmysle týchto Zásad. Vzor vyhlásenia je prílohou č. 1 týchto
zásad.
2. Do sumy ročnej odmeny poslanca sa nezapočítava výška odmeny za činnosť, podľa osobitného
predpisu.
3. Odmeny poslancov podľa Čl. 2 ods. 3 a zástupcovi starostu podľa Čl. 3 ods. 1 týchto Zásad sa
vyplácajú vo výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce v bežnom mesiaci.
4. Odmeny poslancom podľa Čl.2 ods.1 týchto Zásad, sa vyplácajú súhrne raz za polrok vo
výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce za mesiace jún a december bežného roka.
Mesačná odmena zástupcu starostu určená starostom bude zástupcovi starostu vyplácaná mesačne
vo výplatnom termíne určenom pre zamestnancov.
5. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, zástupcu starostu alebo výnimočne aj v
hotovosti z pokladne obce.
6. Uvedené Zásady môže obecné zastupiteľstvo meniť len formou dodatku k týmto Zásadám alebo
prijatím nových Zásad.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1.Uvedené Zásady boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Podturni uznesením č. 27/1/2019,
dňa 30.01.2019.
2. Uvedené Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2019.
3. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Podturni schválené uznesením OZ
č. 54/3/2018 zo dňa 20.06.2018, strácajú účinnosť dňom účinnosti týchto Zásad.
V Podturni dňa 30.01.2019
..............................
starosta

Príloha č. 1
Vyhlásenie
poslanca obecného zastupiteľstva Obce Podtureň o vzdaní sa odmeny
Meno a priezvisko: ........................................................................
Rodné číslo: ...................................................................................
Dátum narodenia: ...........................................................................
Trvalý pobyt: ...........................................................................
vyhlasujem,
že sa vzdávam odmeny, ktorá mi patrí podľa Zásad odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva Obce Podtureň s účinnosťou od ........................... .

V Podturni, dňa ..........................

.......................................
podpis

