Obec Suchá nad Parnou

Obecné zastupiteľstvo Obce Suchá nad Parnou podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 8
zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

v y d á v a tieto

Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva Obce Suchá nad Parnou
(ďalej ako „zásady“)

Článok 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.

Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov, predsedov komisií, členov komisií a
zástupcu starostu pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.

Článok 2
ROZSAH PÔSOBNOSTI
1.

Tieto zásady upravujú odmeňovanie:
a) poslancov obecného zastupiteľstva,
b) predsedov komisií a členov komisií,
c) zástupcu starostu.

Článok 3
ODMENY POSLANCOV
1.
2.

Poslancom sa poskytujú nasledovné odmeny za účasť na:
a) zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 8,30 EUR za každú začatú hodinu,
b) na prípravnom pracovnom stretnutí vo výške 8,30 EUR za každú začatú hodinu.
V prípade, že sa poslanec na rokovaniach uvedených v bode 1 nezúčastní, odmena nebude
vyplatená.
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Článok 4
ODMEŇOVANIE PREDSEDOV KOMISIÍ A ČLENOV KOMISIÍ
1.

Predsedom a členom komisií sa poskytuje odmena za účasť na:
a) zasadnutiach komisií vo výške 8,30 EUR za každú začatú hodinu.

Článok 5
ODMENA ZÁSTUPCU STAROSTU
1.

Zástupcovi starostu sa poskytuje odmena za účasť na:
a) zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 12,40 EUR za každú začatú hodinu,
b) prípravnom pracovnom stretnutí vo výške 12,40 EUR za každú začatú hodinu.

Článok 6
VÝPLATA ODMENY
1.

2.

Odmena bude vyplatená:
a) polročne za zasadnutia obecného zastupiteľstva a za pracovné stretnutia obecného zastupiteľstva
na základe účasti doloženej zápisnicou a prezenčnou listinou,
b) polročne za zasadnutia komisií na základe účasti doloženej zápisnicou a prezenčnou listinou.
Odmeny sa vyplácajú na osobný účet nahlásený poslancami, členmi komisií a zástupcom starostu
písomne obecnému úradu, vo výnimočných prípadoch v hotovosti v pokladni obecného úradu.

Článok 7
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov schválilo obecné zastupiteľstvo v Suchej nad Parnou na svojom
zasadnutí dňa 16.12.2019 uznesením č. 109/2019.
2. Schválením týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Obce Suchá nad Parnou zo dňa
20.1.2011 schválené uznesením č. 6/2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.9.2018 schváleného uznesením č.
316/2018.
3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť ich schválením obecným zastupiteľstvom.

Ing. Martin Glončák
starosta obce
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