OBEC HNOJNÉ,072 33 HNOJNÉ 20
________________________________

ZÁSADY ODMEŇOVANIE
poslancov Obecného zastupiteľstva H N O J N É

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo v HNOJNOM schvaľuje v zmysle § 11, ods.4
písmeno k/ a § 25 ods. 9 zákona č. 369/90 o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a predpisov „ Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v HNOJNOM /ďalej len OZ/.
2. Zásady odmeňovania upravujú výšku a spôsob odmeňovania za výkon
funkcie poslanca a to :
a/poslancov obecného zastupiteľstva HNOJNÉ
b/poslancov – predsedov komisii OZ,
c/poslancov – členov komisii OZ
3. a./ Právo na odmenu poslancovi vzniká až po schválení zásad
odmeňovania poslancom obecným zastupiteľstvom, ak podľa týchto zásad
poslancovi patrí odmena.
b./Vzdanie sa mandátu poslanca v priebehu volebného obdobia, nárok na
odmenu nevzniká.
4. Odmena nepatrí poslancovi, ktorý písomne vyhlásil,že svoj mandát bude
vykonávať bez odmeny./ Platí pre všetky prípady,kedy poslanec by stratil
príjem v zmysle iných právných predpisov-predčasný dôchodok, materský
príspevok ,sociálnu dávku ap.
II.

Výška odmien

1. Odmeny za výkon funkcie podľa čl. I. bod 2 sa poskytujú v následovných
sumách:
a/ za účasť na zasadnutí OZ................................................ 20 eura
b/predsedovi komisie OZ za účasť na zasadnutí OZ........ 10 eura
c/členovi komisie OZ za účasť na zasadnutí komisie........ 10 eura
2. Mimoriadne odmeny pre poslancov OZ na návrh starostky obce
schvaľuje OZ, 1 x ročne, ak takýto návrh predloží starostka OZ.
3. Odmena prináleží len za fyzickú účasť.

4. Odmenu za ďalšie konkretné aktivity poslancov, ako organizovanie
kultúrnych a športových akcií,brigád a ďalších mimoriadných úloh
navrhuje starostka obce a schvaľuje OZ.

III.

Odmeňovanie za občianske obrady a slávnosti,
za písanie kroniky obce

1. Obec poskytuje finančnú odmenu poslancom komisii, ktorí účinkujú pri
občianských obradoch alebo slávnostiach: uvítanie deti do
života,občianske pohreby, pamiatka zosnulých, zlaté a strieborné svadby,
stretnutie s dôchodcami,za písanie kroniky obce.
a./ retor.............................................. 7 eura za akciu,za ďalšiu 3,50 eura
b/ recitátor …................................ 5 eura za akciu, za ďalšiu 2,50 eura
c/písanie kroniky obce – bez nároku na odmenu.
IV.

Spôsob výplaty

1. Odmeny uvedené v čl. 1. bod 2, písmeno a,b,c, sa vyplácajú na základe
prehľadu o účasti na zasadnutiach OZ a komisii OZ.
2. Odmeny uvedené v čl. II. bod 1 písm.a,b,c, sa vyplácajú lx do roka a to k
30.12. príslušného roka, vo výplatnom termíne určenom v príslušnom
vnútronom predpise obce HNOJNÉ.
3. Mimoriadne odmeny schvaľuje OZ na návrh starostky l x ročne a budú
vyplatené k 30.12.príslušného roka.
4. Odmeny sa vyplácajú do rúk poslanca OZ.

V.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zásady odmeňovania poslancov OZ HNOJNÉ boli schválené na zasadnutí
OZ dňa 18. 12 2018 a to počtom hlasov 5 poslancov
2. Návrh „Zásad odmeňovania bol vyvesený na úradnej tabuli 11.11.2018
zvesený 27.11.2018
3. Rušia sa Zásady odmeňovania, ktoré boli schválené dňa 14,12.2014

V Hnojnom, 11.11.2018

Helena Kráľová
starostka obce

