Obecné zastupiteľstvo Obce Plavecký Peter
podľa § 11 ods.4 písm. k) s poukazom na § 25 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č.
102/2010 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
vydáva

tieto

Zásady odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva a volených
členov komisií
v obci Plavecký Peter

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Tento vnútorný predpis upravuje odmeňovanie:
a) Poslancov Obecného zastupiteľstva
b) Zástupcu starostu obce
c) Členov komisií – neposlancov
2. Poslanci OZ sú volení v priamych voľbách občanmi Obce Plavecký
Peter. Za výkon funkcie poslanca na zasadnutiach OZ patrí
poslancovi odmena.
3. Zástupca

starostu je poslanec
ustanovujúcom zasadnutí OZ.

OZ,

ktorý

bol

schválený

na

4. Komisie sú vytvorené z poslancov OZ a obyvateľov obce –
odborníkov. Pôsobia ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány OZ.

Čl.2

Odmeňovanie poslancov OZ a členov komisií OZ

1) Poslancom Obecného zastupiteľstva za výkon ich funkcií sa môžu
poskytovať nasledovné odmeny:
-

Poslancom OZ patrí za každú účasť na riadnom zasadnutí OZ
odmena vo
výške 10 € a za každú účasť na mimoriadnom zasadnutí odmena
vo výške 5 €

-

Poslancom OZ, ktorí sú predsedami komisie OZ za každú účasť na
zasadnutí patrí odmena vo výške 5 €.

-22) Poslancom OZ sa bude odmena uvedená v odst. 1 vyplácať raz za rok

ku koncu kalendárneho roka.
3) Poslancom OZ môže byť na konci kalendárneho roka vyplatená
jednorazová odmena maximálne vo výške 20-násobku odmeny za
jedno zasadnutie OZ.
4) Výšku odmeny podľa odst. 1 schvaľuje starosta obce. Návrh
zohľadňuje účasť a aktivitu poslancov na zasadnutiach a činnosti OZ,
komisiách OZ, organizovaní a účasti na
kultúrno-spoločenských
podujatiach poriadaných obcou.
5) OZ môže na základe návrhu poslanca schváliť krátenie jednorazovej

odmeny, za kratšiu dobu účasti poslanca na zasadnutiach OZ ako 50
% sa odmena kráti o 50 %.

Čl. 3
Odmena zástupcu starostu obce

1) Zástupca starostu je zároveň i poslancom OZ a patrí mu odmena
podľa čl. 2 –
odmeňovanie poslancov OZ a členov komisií OZ.
2) Zástupca starostu má nárok na odmenu za výkon funkcie v prípade
dlhodobého zastupovania starostu obce. Za dlhodobé zastupovanie má
nárok na odmenu vo výške 10 % platu starostu obce.

Čl.4
Odmena členov komisií – neposlancov
1. Členom komisií – neposlancom, patrí za každú účasť na zasadnutí
komisie odmena vo výške 3 €, maximálne však 15 € za rok.

Čl.5
Záverečné ustanovenia

1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov OZ v Plaveckom Petre schválilo
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Petre dňa 23.8.2010 uznesením číslo:
104/2010.
2. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Plavecký Peter dňa
6.8.2010 a zvesený z úradnej tabule obce dňa 23.8.2010.
2. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Plaveckom Petre nadobúdajú
účinnosť dňom schválenia.
3. Zrušuje sa uznesenie o odmeňovaní poslancov OZ č. 4/2007 zo dňa
29.1.2007.

V Plaveckom Petre dňa 23.augusta 2010
Viera Kollárová
starostka obce

