Obecné zastupiteľstvo v Lieskovci podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto:

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE LIESKOVEC
§1
Úvodné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Lieskovec upravujú
odmeňovanie:
a/ poslancov obecného zastupiteľstva
b/ zástupcu starostu
c/ členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami,
2. Obec poskytuje tieto odmeny vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa
týchto zásad odmeňovania poslancov.
3. Poslanec obecného zastupiteľstva je oprávnený vzdať sa odmeny. Vzdanie sa odmeny je
potrebné uskutočniť písomne s vlastnoručným podpisom uvedením dátumu a s doručením na
obecné zastupiteľstvo. Poslanec stráca nárok na odmenu za výkon funkcie poslanca dňom
doručenia vzdania sa tohto nároku.
4. Člen komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom je oprávnený vzdať sa
odmeny. Vzdanie sa odmeny je potrebné uskutočniť písomne s vlastnoručným podpisom
uvedením dátumu a s doručením na obecné zastupiteľstvo. Nárok na odmenu za výkon funkcie
člena komisie obecného zastupiteľstva stráca dňom doručenia vzdania sa tohto nároku.

§2
Odmeny poslancov
1. Poslancovi sa poskytujú nasledovné odmeny:
a) vo výške 40 EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva,
b) vo výške 30 EUR za každú účasť poslanca na pracovnej porade poslancov, alebo inom
rokovaní zvolanom starostom obce alebo zástupcom starostu,

c) vo výške 10 EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva.
2. 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 niektorí z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje
obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
3. Súčet všetkých odmien poslanca obecného zastupiteľstva nesmie v kalendárnom roku
presiahnuť sumu jedného mesačného platu starostu obce Lieskovec v danom kalendárnom roku
bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
Pre rok 2018 platí, že súčet všetkých odmien poslanca obecného zastupiteľstva od 1.apríla
2018 do 31. decembra 2018 nesmie presiahnuť sumu jedného mesačného platu starostu obce
Lieskovec v kalendárnom roku 2018 bez navýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

§3
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom
zriadení, sa poskytuje mesačná odmena vo výške 150 EUR.
2. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu sa popri tejto odmene vyplácajú aj
odmeny v zmysle § 2 týchto zásad.
3. Zástupcovi starostu 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. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje obecné
zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
4. Súčet všetkých odmien poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu zástupcu
starostu nesmie v kalendárnom roku presiaknuť sumu jedného mesačného platu starostu obce
Lieskovec v danom roku bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
Pre rok 2018 platí, že súčet všetkých odmien poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva
funkciu zástupcu starostu od 1.apríla 2018 do 31. decembra 2018 nesmie presiahnuť sumu
jedného mesačného platu starostu obce Lieskovec v kalendárnom roku 2018 bez zvýšenia
podľa príslušnej platovej skupiny.
5. Do súčtu týchto odmien sa započítava aj odmena za výkon funkcie zástupcu starostu.

§4

Odmeňovanie členov komisie
1. Ostatným členom komisie obecného zastupiteľstva sa poskytuje odmena vo výške 20 EUR
za každú účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva.
2. Členom komisie obecného zastupiteľstva možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade
väčšej náročnosti výkonu alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu
predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje obecné
zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
3. Odmena členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec nesmie
v kalendárnom roku polovicu mesačného platu starostu obce Lieskovec v danom kalendárnom
roku bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny .
Pre rok 2018 platí, že súčet všetkých odmien členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý
nie je poslanec od 1.apríla 2018 do 31. decembra 2018 nesmie presiahnuť polovicu mesačného
platu starostu obce Lieskovec v kalendárnom roku 2018 bez zvýšenia podľa príslušnej platovej
skupiny.
§5
Spoločné ustanovenia
1. Odmeny poslancom v zmysle týchto zásad sa vyplácajú raz za obdobie šiestich 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. Odmeny členom komisií obecného zastupiteľstva sa vyplácajú raz za rok v najbližšom
výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne
na účet člena komisie, výnimočne aj v hotovosti v pokladni obecného úradu.
3. Podkladom pre vyplatenie odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Lieskovec a prezenčná listina zo zasadnutí
jednotlivých komisií.
3. 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 § 2 ods. 2 , § 3
ods. 3 a § 4 ods. 2 týchto zásad sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
poslancov.

§6
Záverečné ustanovenia
Uvedené zásady boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2018 uznesením č.29/2018
Rušia sa zásady o odmeňovaní poslancov obecného zastupiteľstva v Lieskovci zo dňa
12.12.2017 schválené uznesením č.48/2017.
Platnosť Zásad odmeňovania poslancov OZ nadobúda dňom 13.12.2018
V Lieskovci dňa 13.12.2018

Michal Turay
starosta obce

