Poriadok odmeňovania

Obec Dolný Štál vydáva Smernicu na odmeňovanie poslancov
v zmysle § 25 ods. 9 Zákona o obecnom zriadení
(369/1990 Zb. z znení nesk. zmien)
Článok 1 - Odmena poslancov
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva okrem zástupcu starostu za plnenie poslaneckej funkcie, za
vykonanú prácu v obecnom zastupiteľstve a za účasť na plánovanom zasadnutí OZ patrí mesačná
odmena vo výške 95 € bez ohľadu na počet zasadnutí.
2/ Mesačná odmena poslanca sa skráti:
a/ o 50% v prípade, ak poslanec sa nezúčastní na plánovanom zasadnutí s ospravedlnením okrem
práceneschopnosti potvrdenej lekárom (poslanec sa ospravedlňuje v súlade s rokovacím poriadkom:
„Neúčasť na rokovaní OZ sa ospravedlňuje vopred starostovi najneskôr do 24 hodín“).
b/ o 100% v prípade, ak poslanec sa nezúčastní na plánovanom zasadnutí bez ospravedlnenia alebo
z dôvodu práceneschopnosti potvrdeného lekárom
3/ Mesačná odmena poslanca sa zvýši o 25 € za predloženie materiálu na rokovanie OZ alebo o 15 €
za spoluprácu na vypracovaní materiálu na rokovanie OZ na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
4/ Článok 1 sa nevzťahuje na poslanca, ktorý je zároveň zástupcom starostu
Článok 2 – Odmena zástupcu starostu
1. Odmena poslanca, ktorý je zároveň zástupcom starostu je mesačne 240 €.
2. Táto odmena sa nevypláca za obdobie, keď zástupcovi starostovi patrí plat v zmysle § 13b ods. 4
a 5 Zák. o obecnom zriadení.
Článok 3 – Odmena členov komisií
1. Členovi komisie zriadenej v zmysle § 16 ods. 4. bod a) až e) Štatútu obce1 ktorý nie je poslancom
OZ patrí odmena za účasť na každom zasadnutí vo výške: 15 €.
Článok 4 – Spoločné ustanovenia
1. Odmena stanovená mesačnou sumou poslancom a členom komisií sa vypláca štvrťročne dozadu.
2. Odmena zástupcu starostu stanovená mesačnou sumou sa vypláca mesačne dozadu.
3. Poslanec alebo člen komisie Obecného zastupiteľstva Dolný Štál sa môže vzdať svojho práva na
odmenu, ktoré mu prináleží podľa týchto Zásad odmeňovania. Práva na odmenu sa poslanec alebo
člen komisie vzdá písomným prehlásením s úradne overeným podpisom. Vzdanie sa práva na odmenu
poslanca alebo člena obecného zastupiteľstva je účinné prvým dňom nasledujúceho mesiaca od
doručenia do podateľne Obce Dolný Štál. Vzdanie sa práva na odmenu prerokuje obecné
zastupiteľstvo. Starosta obce písomne oznámi poslancovi alebo členovi komisie obecného
zastupiteľstva o začiatku účinnosti Prehlásenia.
4. Smernica bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 04.12.2018 uznesením č. 25/2-9/2018
5. Táto smernica je platná od 21.11.2018 do konca bežného volebného obdobia.

V Dolnom Štále, dňa

06.12.2018
Tomáš Horváth starosta obce
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Komisia: 1. pre financovanie a rozvoj obce, 2. Ochrany ŽP, 3. školstvo a výchovno-vzdelávaciu činnosť 4. pre kultúru
šport a využívanie voľného času, 5. zdravotnej as sociálnej starostlivosti

