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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči (ďalej ako „OZ“) v zmysle § 11 ods. 4 písm. k) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
o obecnom zriadení) schvaľuje tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Dolnej Súči, členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami a zapisovateľa
OZ.
Čl. 1
Rozsah platnosti
1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči, členov
komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami a zapisovateľa obecného
zastupiteľstva (ďalej len „Zásady“) upravujú:
a) odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva,
b) odmeňovanie členov komisií OZ, ktorí nie sú poslancami (ďalej „člen komisie
– neposlanec“),
c) odmeňovanie poslanca OZ povereného vykonávaním občianskych obradov,
d) odmena zapisovateľovi OZ.
2. Odmeňovanie zástupcu starostu upravuje zákon o obecnom zriadení 1.
Čl. 2
Poslanecká odmena
1. Poslancovi patrí za výkon poslaneckej funkcie odmena:
- za každú účasť na plánovanom zasadnutí OZ vo výške 50,- €
- za každú účasť na neplánovanom zasadnutí OZ vo výške 40,- €
2. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu predsedu alebo člena komisie OZ patrí okrem
odmeny podľa odseku 1. aj odmena:
- za každú účasť na zasadnutí komisie OZ ako predseda vo výške 15,- €
- za každú účasť na zasadnutí komisie OZ ako člen vo výške 10,- €
- za každú účasť na zasadnutí Rady školy ako člen vo výške 10,- €
3. Poslancom OZ môže byť priznaná 1x ročne mimoriadna odmena v prípade väčšej
náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na
túto odmenu navrhuje starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje
Obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
4. Ročné odmeny v súhrne vyplatené poslancom v zmysle tohto článku nesmú
presiahnuť výšku mesačného platu starostu obce bez zvýšenia podľa príslušnej
platovej skupiny ustanoveného osobitným zákonom 2, 3.
5. Za neúčasť poslanca alebo za účasť kratšiu ako 75% z celkového času zasadnutia sa
odmena uvedená v odseku 1. a 2. tohto článku neprizná.
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6. Podkladom na výplatu odmien podľa odseku 1. a 2. tohto článku sú prezenčné listiny
zo zasadnutia OZ a zo zasadnutia komisií OZ a Rady školy, ktoré predseda komisií
a Rady školy doručí na oddelenie zodpovedné za spracovanie miezd.
Čl. 3
Odmena členov komisií OZ, ktorí nie sú poslancami
1. Členovi komisie OZ - neposlancovi patrí odmena:
- za každú účasť na zasadnutí ako člen komisie OZ vo výške 10,- €
- za každú účasť na zasadnutí ako člen Rady školy vo výške 10,- €
2. Členom komisií OZ – neposlancom môže byť priznaná 1x ročne mimoriadna odmena
v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej
úlohy. Návrh na túto odmenu navrhuje starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a jej
výške rozhoduje Obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
3. Ročné odmeny v súhrne vyplatené členom komisií OZ - neposlancom v zmysle tohto
článku nesmú presiahnuť jednu polovicu mesačného platu starostu obce bez zvýšenia
podľa príslušnej platovej skupiny ustanoveného osobitným zákonom 4, 5.
4. Za neúčasť člena komisie OZ - neposlanca alebo za účasť kratšiu ako 75%
z celkového času zasadnutia sa odmena uvedená v odseku 1. a 2. tohto článku
neprizná.
5. Podkladom na výplatu odmien podľa odseku 1. a 2. tohto článku sú prezenčné listiny
zo zasadnutia OZ a zo zasadnutia komisií OZ a Rady školy, ktoré predseda komisií
a Rady školy doručí na oddelenie zodpovedné za spracovanie miezd.
Čl. 4
Odmeňovanie poslanca povereného vykonávaním občianskych obradov
1. Poslancovi poverenému vykonávaním občianskych obradov patrí odmena vo výške
50,- € za občiansky obrad.
2. Poslancovi poverenému vykonávaním občianskych obradov sa uhrádza ročný
príspevok vo výške 100,- € na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu
zovňajšku, ktoré mu vznikajú z dôvodu výkonu občianskych obradov 6 za podmienky
vykonania minimálne 5 občianskych obradov za rok.
3. Odmeny poslancovi za vykonávanie obradov v zmysle odseku 1. a úhrada výdavkov
v zmysle odseku 3 tohto článku sa nezahŕňajú do odmien vyplácaných v zmysle Čl. 2
týchto Zásad 7.
4. Podkladom pre vyplatenie odmien podľa odseku 1. tohto článku je výkaz obradov
predložený Matričným úradom.
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Čl. 5
Odmena zapisovateľovi OZ
1. Zapisovateľom OZ je zamestnanec obce určený starostom obce.
2. Zapisovateľovi, ktorý vypracováva zápisnicu z obecného zastupiteľstva patrí odmena:
- za každú účasť na plánovanom zasadnutí OZ vo výške 50,- €
- za každú účasť na neplánovanom zasadnutí OZ vo výške 40,- €
3. Odmena bude vyplatená v mzde zamestnanca v najbližší výplatný termín po
uskutočnení zasadnutia OZ. Podkladom na vyplatenie odmeny bude príkaz starostu
obce na vyplatenie odmeny.
Čl. 6
Výplata odmien
1. Odmeny budú vyplácané nasledovne:
a) odmeny podľa Čl. 2 odsek 1 → polročne
b) odmeny podľa Čl. 2 odsek 2, Čl. 3 a Čl. 4 odsek 1 → ročne
c) úhrada výdavkov podľa Čl. 4 odsek 2 → ročne
Čl. 7
Spoločné a prechodné ustanovenia
1. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu
starostu odmena podľa Čl. 2 a Čl. 4 odsek 1 týchto Zásad nepatrí 8.
2. Poslanec a člen komisie - neposlanec sa môže písomne vzdať nároku na odmenu
určenú v zmysle týchto Zásad.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Zrušujú sa Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu
a ďalších občanov pracujúcich v komisiách obecného zastupiteľstva obce Dolná Súča
schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 34-OZ/2015 dňa 30.4.2015
2. Tieto Zásady boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 44–OZ/2019 dňa
25.4.2019 a nadobúdajú platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom 1.5.2019.

Rudolf Pleva
starosta obce
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