Obecné zastupiteľstvo v Strekove v súlade s §11 ods.4. písm.k) zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV
A ČLENOV KOMISÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V STREKOVE
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov a členov komisií pri
zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.
(2) Poslancom poskytuje Obec Strekov odmenu v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zdriadení v znení neskorších predpisov.
Článok 2
Rozsah pôsobnosti
(1) Tieto Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva
v Strekove (ďalej len „Zásady“) upravujú poskytovanie odmien:
a) zástupcovi starostu,
b) poslancom obecného zastupiteľstva,
c) poslancom-predsedom a členom stálych komisií obecného zastupiteľstva,
d) neposlancom – členom stálych komisií.
Článok 3
Odmeny poslancov
(1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného
pomeru.
(2) Poslancovi - zástupcovi starostu, ktorý zastupuje starostu v rozsahu určenom
starostom v písomnom poverení a nie je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo
zamestnania podľa § 25 ods.8 zákona o obecnom zriadení, sa poskytuje mesačná
odmena vo výške 220,- EUR. Predpokladom poskytovania odmeny zástupcu starostu
je vykonávanie určeného okruhu pracovných činností.
(3) Poslancovi patrí za výkon funkcie poslanca odmena vo výške 10,- EUR/ mesiac a 20,EUR za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. V prípade, že účasť
poslanca na zasadnutí je kratšia ako polovica času trvania zasadnutia, krátí sa uvedená
odmena na 10,- EUR.
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(4) Poslancovi – predsedovi komisie patrí za účasť a riadenie komisie odmena vo výške
15,- EUR,
(5) Poslancovi – členovi komisie patrí za účasť na zasadnutí komisie odmena vo výške
10,- EUR,
(6) Neposlancovi – členovi komisie patrí za účasť na zasadnutí komisie odmena vo výške
10,- EUR,
(7) Zapisovateľovi patrí 20,- EUR za vyhotovenie zápisnice OZ
(8) Poslancovi za neúčasť na rokovaní OZ a komisií odmena nepatrí.
(9) Poslancom (s výnimkou poslanca, ktorý je zástupcom starostu) s prihliadnutím na
kvalitu výkonu ich funkcie a aktivitu pri príprave materiálov na rokovanie obecného
zastupiteľstva, za aktívnu činnosť pri príprave kultúrnych, športových a spoločenských
akcií obce, za účasť na obrade uzavretia manželstva (výkon funkcie sobášiaceho) a na
obrade uvítania detí do života alebo splnenia mimoriadnej úlohy vo svojom voľnom
čase (napr. pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, záchranu života, vysoko
prospešnú vec pre obec a podobne) môže byť poskytnutá 1-krát v kalendárnom roku
mimoriadna odmena. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo niektorý
z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo
prijatím uznesenia.
(10) Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa nevylučuje.
Článok 4
Výplata odmien
(1) Odmena bude vyplatená:
a) mesačne podľa Čl.3 bod 2) až 5)
b) ročne podľa Čl.3 bod 6) a bod 8) a to v decembri príslušného roka.
(2) Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na bankové účty jednotlivcov vedené v peňažných
ústavoch, výnimočne aj v hotovosti v pokladni obecného úradu vo výplatných termínoch
určených pre zamestnancov OcÚ.
(3) Podkladom pre výplatu odmeny sú prezenčné listiny OZ a prezenčné listiny komisií OZ
overené predsedom komisie doložených zápisnicou, ktoré sa odovzdajú k poslednému dňu
príslušného kalendárneho mesiaca starostovi obce.
Článok 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Strekove boli
schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Strekove č. 7/04122014 dňa 04.
decembra 2014 a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia t.j. 04.12.2014.
(2) Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Strekove.
(3) Schválením týchto Zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov OZ, poslancov predsedov a členov stálych komisií OZ, zástupcu starostu, schválené dňa 26. 10.2012.

V Strekove, 04.12.2014
Ján T é g l á s
starosta obce
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