Obec Stráne pod Tatrami

Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami

Návrh nariadenia:
Schválené nariadenie:
Účinnosť nariadenia:

Vyvesený na úradnej tabuli dňa 18.11.2016 Zvesené dňa: 16.12.2016
Vyvesené dňa: 16.12.2016
Zvesené dňa: 31.12.2016
1.1.2017

Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami
Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákona o obecnom zriadení) sa uznieslo na týchto zásadách
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami (ďalej len „zásady“):
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami (ďalej len
„poslanec“).
Článok 2
Odmeňovanie poslancov
1. Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce poslanecká odmena mesačne vo výške 355,00 EUR.
2. Poslanecká odmena v zmysle ods. 1 tohto článku sa kráti o 50% za mesiac, v ktorom zasadalo zastupiteľstvo:
a) pri neúčasti poslanca na rokovaní obecného zastupiteľstva, okrem prípadu, ak je poslanec dočasne
práceneschopný, a vie túto skutočnosť preukázať,
b) pri neúčasti poslanca na rokovaní obecného zastupiteľstva, ak sa na rokovanie obecného zastupiteľstva
dostaví včas, ale nezotrvá do konca rokovania , a celková účasť poslanca bude menej ako 50% času
z celkového času zasadnutia.
3. Poslanecká odmena v zmysle ods. 1 tohto článku sa kráti o 100% za mesiac, ak sa poslanec nedostaví na
rokovanie obecného zastupiteľstva včas, t.j. najneskôr do času uvedeného v pozvánke na rokovanie obecného
zastupiteľstva, a nebude vedieť svoje meškanie dôveryhodne zdokladovať (napr. lekárske potvrdenie
a podobne).
4. Poslanecká odmena v zmysle ods. 1 tohto článku sa kráti o 100% za mesiac, ak sa poslanec nepredloží odpis
registra trestov v termíne k 30.1., 30.6. a 31.10. kalendárneho roka. Povinnosť poslancov predkladať odpis
z registra trestov je v súlade s Uznesením č. 81/2016 zo dňa 16.12.2016. Poplatky za odpis registra trestov budú
preplatené z rozpočtu obce, v prípade, že poslanec neporušil povinnosť podľa § 25, ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
5. Poslanecká odmena v zmysle ods. 1 tohto článku sa kráti o 100% za mesiac, ak nemá poslanec k poslednému
dňu daného mesiaca uhradené záväzky voči obci po lehote splatnosti.
6. Poslanecká odmena v zmysle ods. 1 tohto článku sa kráti o 100% za mesiac, ak poslanec nebude vykonávať
poslaneckú prácu, alebo ak nepredloží starostom alebo zástupcom starostu podpísaný výkaz poslaneckej práce
v termíne podľa ods. 7 tohto článku.
7. Každý poslanec je povinný viesť výkaz poslaneckej práce, kde bude uvedený dátum, predmet výkonu
poslaneckej práce a podpis starostu obce alebo zástupcu starostu obce. Výkaz poslaneckej práce bude
odovzdaný ekonómke obce najneskôr do 3 pracovných dní od skončenia mesiaca, za ktorý má byť poslanecká
odmena vyplatená.
Článok 3
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, sa
poskytuje mesačná odmena vo výške 355,00 EUR mesačne.
2. Vyplatenie odmien za výkon funkcie zástupcu starostu a výkon funkcie poslanca sa vzájomne nevylučuje.
3. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu po zániku mandátu starostu pred uplynutím funkčného obdobia,
patrí plat v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov. V takom prípade zástupcovi starostu nepatrí odmena podľa
článku 2, ods. 1 zásad a podľa článku 3, ods. 1 zásad.

Článok 4
Spoločné ustanovenia
1. Odmeny sa vyplácajú mesačne, vo výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce.
2. Odmeny sa vyplácajú v hotovosti z pokladne obecného úradu.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám alebo prijatým
nových zásad. Na pri jatie týchto zásad, alebo na ich zmenu, sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných
poslancov.
2. Rušia sa všetky doteraz prijaté zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami.
3. Uvedené zásady boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2016, Uznesením obecného zastupiteľstva
v Stráňach pod Tatrami č. 86/2016.

Ján Badžo
zástupca starostu

Meno a priezvisko poslanca:
VÝKAZ POSLANECKEJ PRÁCE
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