Zásady odmeňovania poslancov OZ
Zásady odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Lieskovci
Obecné zastupiteľstvo v Lieskovci podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9 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 Lieskovci:
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
v Lieskovci (ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto
funkcie.
Článok 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.
Článok 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. Okrem toho zástupca starostu ako
poslanec má nárok aj na odmenu podľa článku 2.
2. 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.

Článok 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.
Článok 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 článku 2 ods. 3
a článku 3 ods. 2 týchto zásad sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
Uvedené zásady boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017 uznesením č.48/2017
Zrušujú sa zásady o odmeňovaní poslancov obecného zastupiteľstva v Lieskovci zo dňa
11.12.2015 schválené uznesením č.75/2015.
Platnosť Zásad odmeňovania poslancov OZ nadobúda dňom 1.1.2018
V Lieskovci dňa 13.12.2017
Michal Turay
starosta obce

