ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, PREDSEDOV
KOMISIÍ A ČLENOV KOMISIÍ OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA OBCE LITAVA

Schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Litave
uznesením č. 181/18/2017
Zásady nadobúdajú účinnosť

01.12.2017
01.01.2018

Obecné zastupiteľstvo obce Litava v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 9
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
sa uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov
komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva v Litave (ďalej len „zásady“)

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií
a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Litava
Čl. 1
Rozsah platnosti
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Litave (ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti
výkonu tejto funkcie.
2. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Litave upravujú
poskytovanie odmien poslancov v súlade s požiadavkami zákona.

Čl. 2
Rozsah pôsobnosti
1. Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Litave upravujú
odmeňovanie:
1. Poslanca obecného zastupiteľstva,
2. Poslanca – zástupcu starostu,
3. Poslanca – člena komisie obecného zastupiteľstva
4. Členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov.
2. Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce. Platové
pomery a odmeňovanie starostu obce sú upravené osobitným právnym predpisom
(zákon č. 253/1994 Z.z.. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov).
3. Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie kontrolóra obce. Platové
pomery a odmeňovanie kontrolóra obce sú upravené osobitným právnym predpisom (!
18 c ods. 1 až 6 v znení zákna č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov).

Čl. 3
Odmeňovanie poslancov
1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného
pomeru.
2. Odmena slúži zároveň ako náhrada skutočných výdavkov, ktoré poslancovi vznikli
v súvislosti s výkonom funkcie a slúži na pokrytie nákladov ako:
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3.

4.
5.
6.

a. náhrada za ušlú mzdu (resp. u živnostníkov a podnikateľov za ušlý príjem)
v zamestnaní z dôvodu plnenia si svojich povinností poslanca (účasť na
zasadnutiach OZ, pracovnom stretnutí poslancov, akciách obce),
b. náhrada za jeho voľný čas strávený štúdiom potrebných materiálov
k plnohodnotnej práci poslanca (podklady pre OZ, zákony, VZN, literatúra
a pod.),
c. náhrada na dopravu, kancelárske potreby a iné.
Odmena poslanca obecného zastupiteľstva je za každú účasť na rokovaní obecného
zastupiteľstva vo výške 2% zo základného mesačného platu starostu. Podmienkou
vyplatenia odmeny je účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na hlasovaní.
Poslancovi patrí odmena za účasť na príprave, organizovaní a uskutočnení podujatí
organizovaných obecným zastupiteľstvom vo výške 10,00 € za podujatie.
Podkladom pre vyplatenie odmeny poslanca sú prezenčné listiny zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva, vyhodnocovanie ktorých vykonáva starosta obce.
Odmena sa vypláca polročne.
Čl. 4
Odmeňovanie zástupcu starostu

1. Poslancovi – zástupcovi starostu, ktorý nie je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo
zamestnania podľa § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:
a. nie je poskytnutá pravidelná mesačná odmena,
b. zástupca starostu ako poslanec má národ na odmenu podľa Čl. 3,
c. je možné poskytnúť mimoriadnu odmenu v prípade splnenia mimoriadnej
úlohy. Návrh predkladá starosta obce a o poskytnutí tejto odmeny a jej výške
rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
2. Zástupcovi starostu za vykonávanie úloh, ktorými ho poverilo obecné zastupiteľstvo
patrí odmena vo výške 2 % zo základného platu starostu obce. Odmena sa vypláca
polročne.
3. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu
v plnom rozsahu zástupcu starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu
novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, tak patrí plat
starostu obce určeného podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí, primátorov miest v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Čl. 5
Odmeňovanie predsedov komisií obecného zastupiteľstva
1. Zloženie a úlohy komisie vymedzuje obecné zastupiteľstvo (§ 15 ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb).
2. Predsedovi komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom patrí odmena vo výške 0,5 %
zo základného mesačného platu starostu obce za podmienok, že komisia sa stretne
minimálne 1x za štvrťrok, zorganizuje aktivity odsúhlasené obecným zastupiteľstvom
(kultúrno-spoločenské akcie, športové podujatia, ďalšie aktivity a pod.) .
3. Odmena sa vypláca polročne.
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Čl. 6
Odmeňovanie členov komisií
1. Zloženie a úlohy komisie vymedzuje obecné zastupiteľstvo (§ 15 ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb.).
2. Členom komisie obecného zastupiteľstva patrí za ich činnosť finančná odmena vo
výške 10,00 € € za prípravu, organizovanie alebo účasť jedného podujatia.
3. Odmena sa vypláca polročne na základe vyhodnotenia predsedu komisie.

Čl. 7
Vzdanie sa odmeny poslanca
1. Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca.
2. Čestné vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť zaslané na obecný
úrad v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku.
Čl. 8
Zúčtovanie odmien
1. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca alebo člena komisie alebo
hotovostne z pokladne obce.
2. Prevzatie odmeny sa potvrdzuje podpisom vo výplatnej listine odmien.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií v Litave môže meniť obecné
zastupiteľstvo formou dodatku k týmto zásadám alebo prijatím nových zásad, a to so
súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
2. Tieto zásady odmeňovania poslancov boli schválené Obecným zastupiteľstvom
v Litave dňa 01.12.2017 uznesením č. 181/18/2017.
3. Zásady nadobúdajú účinnosť od 01.01.2018. Dňom účinnosti týchto zásad sa rušia
Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Litava zo dňa 15.12.2010.

V Litave 01.12.2017
Ľubica Tuhárska
starostka obce
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