Obecné zastupiteľstvo v Kluknave v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto

Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Kluknave

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
v Kluknave (ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto
funkcie.
Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kluknave (ďalej len
Zásady) upravujú odmeňovanie:
a)
b)

poslancov obecného zastupiteľstva,
poslancov - predsedov a členov stálych komisií OZ.
(ďalej len „poslanec“).

Článok 2
Odmeny poslancov
1)

Poslancom OZ sa poskytuje za výkon verejnej funkcie odmena. Táto odmena im
prislúcha mesačne a to vo výške:
a)
b)
c)
d)

zástupca starostu obce 157,- €
poslanec OZ 32,- €
predseda komisie OZ 36,- €
predseda komisie výstavby a územného plánovania a komisia pre ochranu
verejného poriadku 48,- €

2)

Poslancovi možno poskytnúť raz ročne aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej
náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na
túto odmenu predkladá starosta obce alebo niektorí z poslancov. O poskytnutí tejto
odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

3)

Poslancovi, ktorý je predsedom viacerých komisií prislúcha odmena jedenkrát v zmysle
čl. 2, bodu 1, písm. c) alebo d), pričom sa priznáva vždy vyššia odmena.

4)

V prípade, ak predseda komisie nezvolá, alebo zvolá a nezúčastní sa v príslušnom
štvrťroku zasadnutia komisie, patrí mu odmena podľa čl. 2, bodu 1, písm. b).

5)

Odmeny sa spracovávajú a vyplácajú raz za štvrťrok pozadu vo výplatnom termíne
Obecného úradu v Kluknave, t.j. do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po skončení
príslušného štvrťroku na osobný účet, príp. v pokladni OcÚ.

Článok 3
Odmeňovanie členov komisií
1)

Členom komisií obecného zastupiteľstva – obec poskytuje odmenu vo výške 10,- € za
účasť na zasadnutí.

2)

Podkladom na zúčtovanie odmien členov komisií sú prezenčné listiny zo zasadnutí.

3)

Odmeny sa spracovávajú a vyplácajú raz za štvrťrok pozadu podľa účasti na
zasadnutiach vo výplatnom termíne Obecného úradu v Kluknave, t.j. do 15. dňa
v mesiaci na osobný účet, príp. v pokladni OcÚ. Pri neúčasti na zasadnutí komisie sa
odmena neprizná. Odmena sa neprizná ani v tom prípade, keď nie je komisia OZ
uznášania schopná.

Článok 4
Odmeňovanie zapisovateľky OZ
1) Odmena zapisovateľke z jednotlivých zasadnutí OZ vo výške 15,- € za jedno
zasadnutie OZ.
2) Odmena zapisovateľke sa vypláca raz za rok pozadu podľa účasti na zasadnutiach na
osobný účet, príp. v pokladni OcÚ.

Článok 5
Spoločné ustanovenia
1)

Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku
k týmto zásadám alebo prijatím nových zásad. Na prijatie týchto zásad alebo na ich
zmenu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Na prijatie
uznesenia podľa článku 2 ods.2 týchto zásad sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných poslancov.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
Schválením týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Kluknave zo dňa 18.6.2010 uznesenie č. 431-18/6-2010.
Tieto zásady boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 22.11.2013 uznesením
č. 75-22/11-2013 a nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. januára 2014.

V Kluknave dňa 7.11.2013
Ing. Štefan Kováč
starosta obce

