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Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva
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III/16/26012015

Obecné zastupiteľstvo v Belej v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva tieto Zásady odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva v Belej (ďalej len „zásady“).

Čl. 1
Všeobecné ustanovenie
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Belej
(ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.
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).

Čl. 2
Rozsah pôsobnosti
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva upravujú poskytovanie odmien:
a) zástupcovi starostu obce
b) poslancom obecného zastupiteľstva

Čl. 3
Zástupca starostu obce
1. Starostu zastupuje zástupca starostu obce, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu
zvolí obecné zastupiteľstvo.
2. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom v písomnom poverení.
3. Zástupcovi starostu patrí okrem poslaneckej odmeny podľa Čl. 4 týchto zásad aj ročná odmena
vo výške 500,- €.
4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom
rozsahu zástupca 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
a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov.

Čl. 4
Poslanec obecného zastupiteľstva
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške 16,- € za každú
osobnú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
2. V prípade neprítomnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa poslancovi odmena
nevypláca.
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Čl. 5
Mimoriadna odmena poslanca
1. Poslancovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce alebo aktívne spolupracuje
pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou, môže byť v kalendárnom
roku priznaná jednorazová mimoriadna odmena.
2. Návrh na schválenie jednorazovej odmeny môže podať výlučne starosta obce, poslanec alebo
skupina poslancov obecného zastupiteľstva, a to najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
3. O priznaní a výške odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia, na prijatie
ktorého sa vyžaduje nadpolovičný súhlas väčšiny prítomných poslancov.

Čl. 6
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. 7
Zúčtovanie odmien
1. Podkladmi pre poskytnutie a zúčtovanie odmien poslancov podľa týchto zásad sú prezenčné
listiny zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
2. Odmeny sa vyplácajú ročne, vždy v poslednom mesiaci bežného roka, tj. v riadnom výplatnom
termíne do 16. dňa v mesiaci december.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Belej boli schválené obecným
zastupiteľstvom v Belej na svojom zasadnutí dňa 26.01.2015, uznesením č. III/16/26012015.
2. Zmeny a doplnky týchto zásad formou dodatku k týmto zásadám alebo prijatie nových zásad
schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Na prijatie týchto zásad alebo na ich zmenu sa vyžaduje
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
3. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2015.

................................................

Michal Varga
starosta obce
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