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§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Malé Kršteňany upravujú odmeňovanie
poslancov obecného zastupiteľstva v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení.
§2
ODMEŇOVANIE POSLANCOV
Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie poslanca odmena vzhľadom na úlohy a časovú
náročnosť výkonu funkcie takto: za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 30,00 € brutto
Poslancovi patrí za výkon osobitných úloh odmena:
vo výške podľa dohody so starostkou obce maximálne však do výšky od 0,00 € – 900,00 € tak, ako je
schválené v aktuálnom rozpočte na aktuálny rok (činnosť v prospech obce, inú ako je účasť na zasadnutiach
orgánov obce a obecného zastupiteľstva, ktorá ale súvisí s výkonom funkcie poslanca).
Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov
podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia konkrétneho orgánu.
Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z prezenčných listín podľa § 2 ods. 4 týchto zásad
a v prípade uviesť iné podklady dokumentujúce konkrétnu činnosť poslanca v súvislosti s plnením jeho
funkcie.
Odmeny poslancom budú vyplácané prostredníctvom obecného úradu obce ročne.
Poslanci sa môžu kedykoľvek vzdať nároku na odmenu. Vzdanie sa nároku na odmenu je nutné vykonať
písomne a doručiť obci.
Poslanec, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu má popri nároku na odmenu za výkon funkcie zástupcu
starostu, resp. platu za výkon funkcie zástupcu starostu tiež nárok na odmeny za výkon funkcie poslanca
a v prípade poverenia na vykonávanie činností podľa osobitných predpisov, a to za rovnakých podmienok
ako ostatní poslanci.
Odmeny vyplácané poslancom nesmú každého poslanca v kalendárnom roku prekročiť jeden mesačný plat
starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. U poslancov ktorí vykonávajú činnosti podľa
osobitných predpisov v zmysle § 2 ods.3 týchto zásad sa odmena resp. odmeny vyplácaná/é za výkon týchto
činností nezapočítava/jú do maximálnej sumy ročných odmien poslanca. U zástupcu starostu sa do
maximálnej sumy ročných odmien poslanca nezapočítava odmena resp. plat za výkon funkcie zástupcu
starostu a ani odmena/y za výkon činností podľa osobitných predpisov v zmysle § 2 ods.3 týchto zásad.
§3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Malé Kršteňany boli schválené uznesením
obecného zastupiteľstva obce ................. č. ......... dňa ................
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť od 01.01.2019.
Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je možné vykonať iba na základe
uznesenia obecného zastupiteľstva obce .................
V Malých Kršteňanoch, 16.01.2019

Eva Mešinová, starostka obce
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Obec Malé Kršteňany
Sp. zn.: .... / .........
V Malých Kršteňanoch, dňa 16.1.2019
Do vlastných rúk zástupcu starostu!

Obec Malé Kršteňany
Malé Kršteňany 105
958 03 Malé Kršteňany

V súvislosti so zmenou zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vykonanej zákonom č. 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 25 ods.7
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
po zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie zástupcu starostu a podľa rozsahu úloh
určených v písomnom poverení na výkon tejto funkcie Vám od 1. februára 2019 určujem plat za
výkon funkcie zástupcu starostu takto:

150,00 eur štvrťročne
Štvrťročný plat sa Vám bude vyplácať v termíne do 12 štvrťročne po odpočítaní zákonných zrážok,
pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bol priznaný.

starostka obce

Prevzal: Miroslav Kopál
Dňa: 16.1.2019
V Malých Kršteňanoch, 16.01.2019

Eva Mešinová, starostka obce
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