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                                   Zásady odmeňovania   poslancov 
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                                                    Č. 01/2010 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Chotči v súlade s § 11 ods. 4 písm. k( zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

schvaľuje tieto 

 

                                 Zásady odmeňovania poslancov 

                  

                                                 Článok  I 

                                     Všeobecné ustanovenia 

1. Účelom   týchto  Zásad odmeňovania poslancov / ďalej len zásad/ je určiť  

     pravidla odmeňovania pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu  

    tejto funkcie.      



2.    Poslancovi poskytne obec odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

       o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení        niektorých 

zákonov. 

                                               Článok  II 

                                       Rozsah platnosti 

 

1. Tieto zásady odmeňovania poslancov upravujú odmeňovanie: 

     a/ poslancov 

                                                 Článok  III 

                                                 Odmena 

1. Poslancovi obec poskytne za každé rokovanie obecného zastupiteľstva     odmenu vo 

výške 55,50 €  z toho 40 % za činnosť  pre obec a 60 % za účasť     na rokovaní OZ, ktorého 

sa zúčastnil. Poslancovi, ktorý sa nezúčastní     rokovania odmena  sa neposkytne. 

2. Pod každým rokovaním sa rozumie zasadnutie, ktoré bolo riadne ukončené          po 

prerokovaní celého programu. 

3. Poslancovi sa odmena neposkytne  za účasť na týchto zasadnutiach: 

     a/ na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

     b/ na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

                                                Článok IV  

                                      Zúčtovanie odmeny 

1. Podkladom na zúčtovanie odmeny podľa týchto zásad sú zápisnice a     prezenčné listiny zo 

zasadnutí orgánov obecného zastupiteľstva, ktoré sa     prekladajú najneskôr posledný deň 

kalendárneho mesiaca.    

2. Termín výplaty mimoriadnych odmien určí podľa finančných možností      starosta obce. 

3. Odmeny poslancov v zmysle týchto zásad sa vyplácajú polročne     v hotovosti  z pokladne   

obecného úradu. 



4. Výdavky súvisiace s výplatou odmien poslancom sa v zmysle týchto zásad      uhrádzajú 

v rozpočtových prostriedkov  obce Chotča. 

 

                                                   Článok  V  

                                     Záverečné ustanovenia. 

 

1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov obce Chotča boli schválené       uznesením  

obecného zastupiteľstva  dňa 16.12.2010 nadpolovičnou      väčšinou prítomných poslancov 

a nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2011. 

2. Zásady odmeňovania poslancov, zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje 

   obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

V Chotči  dňa 16.12.2010 

 

 

 

                                                                                  PhDr. Štefan Radačovský        

                                                                                                starosta obce 

       

 

           

 

                                                 

 


