Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrkovec č. 16/2014
o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Štrkovci

Obec Štrkovec, Obecné zastupiteľstvo v Štrkovci v zmysle § 4 ods. 3 písm. a), § 6 a § 11 ods. 4
písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Štrkovec

Článok I.
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Štrkovec (ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.
2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia pracovného alebo
obdobného pomeru.
Článok II.
Rozsah pôsobnosti
2. Tieto zásady odmeňovania poslancov upravujú odmeňovanie:
a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) poslanca – predsedu odbornej komisie,
c) poslanca – člena odbornej komisie,
d) poslanca – zástupcu starostu obce.
Článok III.
Výška odmeny poslancov
1. Poslancovi patrí za účasť na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva základná poslanecká
odmena vo výške 25 €.
2. Poslancovi za neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva odmena nepatrí.
3. V prípade, že účasť poslanca na rokovaní obecného zastupiteľstva je kratšia, t.j. menej ako
polovica času trvania rokovania obecného zastupiteľstva, kráti sa uvedená odmena na polovicu.
4. Poslancom s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, náročnosť ich práce a aktivitu (napr.
príprava materiálov na zasadnutia OZ, príprava VZN, príprava vnútorných noriem obce atď) alebo
splnenia mimoriadnej úlohy možno poskytnúť jedenkrát v roku mimoriadnu odmenu. Návrh na túto
odmenu predkladá starosta obce. O výške tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím
uznesenia.
5. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje.

Článok IV.
Odmena predsedu a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve
1. Predsedovi odbornej komisie patrí odmena za zvolávanie, organizovanie, riadenie činnosti komisie
a spísanie zápisnice zo zasadnutia komisie vo výške 15,- € za každé zasadnutie.
Poskytnutie odmeny je podmienené vypracovaním podporného stanoviska k riešeniu problému,
ktorým komisia bola poverená obecným zastupiteľstvom alebo starostom obce resp. predložením
iniciatívneho návrhu z vlastného podnetu na pracovné stretnutie poslancov alebo zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
2. Členovi odbornej komisie patrí odmena za účasť na zasadnutí komisie vo výške 10 € za každé
zasadnutie.

Článok V.
Odmena zásupcovi starostu
1. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho
funkcie, zohľadňujúc jeho prácu a aktivitu (napr. príprava materiálov na zasadnutia OZ, príprava VZN,
príprava vnútorných noriem obce atď.) možno poskytnúť jedenkrát v roku mimoriadnu odmenu. Návrh
na túto odmenu predkladá starosta obce. O výške tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo
prijatím uznesenia.
Článok VI.
Spoločné ustanovenia
1. Odmeny poslancov sa vyplácajú ročne – v mesiaci december bežného kalendárneho roka na účet
poslanca v peňažnom ústave alebo v hotovosti v pokladni obecného úradu.
2. Podkladom pre zúčtovanie a vyplatenie odmien poslancom podľa Čl. III. a Čl. IV. týchto zásad je
prezenčná listina.
3. Podkladom pre priznanie a vyplatenie odmeny v zmysle Čl. V. je písomný návrh starostu
s konkrétnym odôvodnením.
4. Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú z rozpočtových
prostriedkov obce Štrkovec.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Štrkovci.
2. Obecné zastupiteľstvo v Štrkovci sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa
27.02.2014 uznesením č. 3/2014/OZ. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli.

Norbert Keszi, Mgr.
starosta obce
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