ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANC OV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
VOJANY

Obecné zastupitel'stvo Vojany podľa § ll ods. 4 pism. k) zákon Slovenskej
národnej
rady č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon
o obecnom zriadení) sa uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva Vojany :
Článok l
Všeobecné ustanovenia·

Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného

Vojany

(ďalej

len "poslanec" OZ) pri

zohľadnení

úloh a

časovej náročnosti

zastupiteľstva

výkonu tejto

funkcie.

Článok 2
Odmeny poslancov

a. )Poslancovi OZ sa poskytujú nasledovné odmeny:
l.)ľoslancom

OZ vo Vojanoch sa poskytuje odmena vo výške 4,8% z priemernej mesačnej
mzdy v národnom hospodárstve SR násobená počtom uzneseni, pri ktorých sa poslanec
prezentoval a hlasoval, delený počtom odhlasovaných uzneserú OZ.
2.)Predsedom komisií OZ, poslancom OZ vo Voj anoch sa poskytuje mesačná odmena vo
výške 5,3% z priemernej mesačnej m zdy v národnom hospodárstve SR. Odmena sa vypláca
polročne.

3.) Právo na vyplatenie odmeny vzniká predsedom komisii iba v prípade ak odovzdajú vždy
do 15.06. a 15.12. príslušného kalendárneho roku písomnú správu o činnosti komisii na
obecný úrad. V prípade, že predsedovia komisie do uvedených termínov neodovzdajú
písomnú správu o činnosti komisie alebo nevykážu v správe žiadnu činno sť za príslušné
obdobie táto odmena sa zníži o 50 %.
4.) Takto získané finančné prostriedky sa použijú na navýšenie odmien tým predsedom
komisii, ktoré vykonávajú činnosť a predkladajú písomnú správu o činnosti.
b .)Spôsob výpočtu odmien poslancov OZ:
l. )Základné podklady pre priznanie odmeny sú
z rokovania OZ. ,

podpísaná

prezenčn á

listina a zápisnica

2.)Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje.
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3.)Poslancom OZ vo Vojanoch môže byť na konci kalendárneho roka vyplatená jednor azová
odmena maximálne vo výške trojnásobku odmeny za j edno zasadnutie OZ podľa ods. l
pomerne pod ľa celkovej účasti na zasadnutiach OZ vo Voj anoch v kalendárnom roku ,
o ktorom rozhodne OZ samostatným uznesením.
4.)0dmena poslanca za ospravedlnenú neúčasť sa odníma vo výške 100% z odmeny, ktorá
mu patrí za zasadnutie, na ktorom sa zúčastnil. Za každú ďalšiu neospravedlnenú neúčasť sa
odmena ďal ej odníma vo výške l OO% z odmeny, ktorá mu patrí za zasadnutie, na ktorom sa
zúčastnil.

S.)Odmena za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutiach OZ vo Vojanoch poslancovi nepatrí.
6.)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 j eho zástupca. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške
rozhoduje obecné zastupiteľstvo samostatným uznesením.
Článok 3
zástupcu starostu

Odmeňovanie

a.)Zástupcovi starostu, ktorý nie j e uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 Zákona
o obecnom zriadení, sa poskytuj e mesačná odmena vo výške 83,00 €.
b.)Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčš ej n áročnosti
výkonu tej to funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu
predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o j ej výške rozhoduje obecné
zastupiteľstvo samostatným uznesením.
Článok 4
Spoločné

ustanovenia

a.)Odmeny poslancov v zmysle týchto zásad sa vyplácajú súhrne raz za obdobie 6 mesiacov v
najbližšom nasledujúcom výplatnom temúne určenom pre zamestnancov obce (obecného úradu).
b.)Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet p oslanca alebo v hotovosti v pokladni obecného úradu.
c.)Odmena zástupcovi starostu obce sa vypláca mesačne vo výplatnom temúne
pre zamestnancov obce (obecného úradu) bezhotovostne na účet zástupcu starostu.
d.)Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo
zásadám alebo prijatím nových zásad .

kedykoľvek

meniť

určenom

formou dodatku k týmto

Článok 5
ustanovenia

Záverečné

.
Jf.~ . n
.?
a.)Uvedené zásady boli schválené Obecným zastupiteľstvom Vojany dňa .... . uznesením číslo: ~-

b.)Zrušuje sa Poriadok odmeňovania obce Vojany zo
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dňa

18.9.2007 schválený uznesením OZ

č.

83/2007 dúa 18.09.2007 a Doplnok
54/2008 di1a 24.04.2008.

č.

c.)Uvedené zásady nadobúdajú platnosť

dňom

Vo VoJanoch dna .)G··
..... .)~ ... 2013
•

v

1 zo di1a 23.04.2008 schválený uznesením OZ
ich schválenia obecným

zastupiteľstvom.

č.

