Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Háji
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov
komisií a členov komisií v Háji pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.
Článok 2
Odmeny poslancov, predsedov a členov komisií
Výška odmeny by sa mala odvíjať od toho, koľko času poslancom výkon ich funkcie zaberá a od
kvality ich práce.
Poslancovi sa poskytujú nasledovné odmeny :
a/ za výkon poslanca OZ a predsedu komisie vo výške 7,00 € brutto. Za výkon poslanca OZ a člena
komisie vo výške 6,00 € brutto.
Odmena sa vypláca za účasť poslanca na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, ako aj za zasadnutie
svojej komisie, ktorej je predsedom, príp. členom, okrem zástupcu starostu obce.
b/ pokiaľ sa poslanec zúčastní len časti zasadnutia OZ, bude mu vyplatená adekvátna časť odmeny,
pri neúčasti na zasadaniach OZ, prípadne zasadaniach svojej komisie, odmena vyplatená nebude.
c/ poslancovi možno priznať aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto
funkcie, alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Za mimoriadnu úlohu sa považuje vypracovanie
kompletného návrhu VZN, návrhu projektu na získanie finančných prostriedkov. Návrh na túto
odmenu predkladá starosta obce, alebo niektorý z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške
rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
Článok 3
Odmeňovanie zástupcu starostu obce
a/ výška odmeny zástupcu starostu obce závisí od rozsahu jeho poverenia a časovej náročnosti.
b/ výšku odmeny zástupcu starostu obce určuje starosta obce a bola stanovená na 45,00 € brutto.
c/ zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu do výšky 30 % z maximálnej
mesačnej odmeny v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie, alebo v prípade splnenia
mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o
jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
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Článok 4
Odmeňovanie iných osôb
Členom komisií, z radov občanov obce, patrí odmena vo výške 5,00 € za každú akciu. Predseda
komisie môže, za mimoriadne úsilie v komisii, navrhnúť aj mimoriadnu odmenu členovi komisie.
O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
Článok 5
Spoločné ustanovenia
a/ Všetky odmeny sa vyplácajú dvakrát do roka k 30.6. a k 30.11. vo výplatnom termíne určenom pre
zamestnancov obce /obecného úradu/.
b/ Podkladom pre vyplatenie odmien budú zápisnice a prezenčné listiny zo zasadnutí OZ a komisií,
uznesenia OZ, ako aj písomné návrhy predsedov komisií.
c/ 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.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
Uvedené Zásady odmeňovania poslancov OZ boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Háji na
riadnom zasadaní OZ dňa 31.3. 2015, uznesením číslo 43/2015. Zásady odmeňovania poslancov OZ
nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia. Zároveň sa ruší uznesenie č.23/2015 zo dňa
4.2.2015, ktorým boli schválené odmeny pre poslancov OZ, predsedov komisií a členov komisií.

V Háji, dňa 30.3.2015

Erika Herčúthová
starostka obce

