Zásady odmeňovania poslancov
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ČAJKOV
a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom
pre volebné obdobie 2019 - 2023

Február 2019

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce ČAJKOV
a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom
Obecné zastupiteľstvo obce Čajkov podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Zásady odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva obce Čajkov a členov orgánov, zriadených
obecným zastupiteľstvom.
Čl. 1
Predmet úpravy
Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva v Čajkove pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto
funkcie.
Tieto zásady upravujú poskytovanie odmien:
a) poslancom obecného zastupiteľstva,
b) zástupcovi starostu obce,
c) predsedom a členom komisií, zriadených obecným zastupiteľstvom,
d) zapisovateľovi obecného zastupiteľstva.

Čl . 2
Poslanecká odmena
1. Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce odmena.
2. Za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo
výške 50,- €.
3. V prípade neprítomnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa poslancovi
odmena nevypláca.
4. Za účasť na časti zasadnutia obecného zastupiteľstva sa odmena kráti v závislosti
na dĺžke doby účasti v pomere k celkovej dobe zasadania. Účasť eviduje
zapisovateľ zasadnutia.
5. Za mimoriadnu činnosť poslanca pre obec môže byť vyplatená mimoriadna
odmena schválená starostom obce.

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 mesačná odmena vo výške 100,- €.

Čl. 4
Odmena predsedu a členov komisií

1. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie schválenej obecným zastupiteľstvom, patrí
za každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie odmena vo výške 20,- €.
2. Poslancovi, ktorý je členom komisie obecného zastupiteľstva, patrí za každú účasť
na zasadnutí predmetnej komisie odmena vo výške 15,- €.
3. Členom komisií, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva a ich členstvo
v komisiách bolo schválené obecným zastupiteľstvom, patrí za účasť na zasadnutí
odmena vo výške 15,- €.
4. Za neúčasť na zasadnutí komisie sa predsedovi a členom komisie odmena
nepriznáva.
Čl. 5
Vzdanie sa odmeny poslanca
1. Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca.
2. Vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť zaslané na
obecný úrad v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku.
Čl. 6
Odmena za prácu zapisovateľa
Za prácu zapisovateľa na zasadnutí obecného zastupiteľstva, zasadnutí komisií
a pracovných skupín mimo pracovnú dobu prislúcha i pracovníkom obecného úradu
odmena vo výške 30,- €. Účasť na zasadnutiach musí byť jednoznačne vyznačená
v prezenčných listinách.
Čl. 7
Zúčtovanie odmien
1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov, predsedom a členom komisií podľa
týchto Zásad sú prezenčné listiny zo zasadnutí.
2. Odmeny sa vyplácajú 1x do roka, vždy po skončení príslušného roka vo
výplatnom termíne na účet poslanca, predsedu alebo člena komisie.
3. Odmena zástupcu starostu sa vypláca štvrťročne, po skončení príslušného

štvrťroka vo výplatnom termíne na účet zástupcu starostu.
4. Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú
z rozpočtových prostriedkov Obce Čajkov.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného
zastupiteľstva v Čajkove boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva
v Čajkove č. ..../2019 dňa 01.03.2019.
2. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. Zásady nadobúdajú účinnosť 01.03.2019, čím zaniká platnosť Zásad zo dňa
30.1.2015.

V Čajkove dňa 25.02.2019

Miloš Seneši
starosta obce

