Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Skalke nad
Váhom
pre obdobie 2018-2022
I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom v súlade s § 11 ods.4 písm. k.) zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a „Zásady odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom a členov komisií Obecného
zastupiteľstva v Skalke nad Váhom.
Schválené dňa 18.12.2022 uznesením č.13-R/2018, účinné dňom 18.12.2018.
II.
SADZBY ODMIEN
1. Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom, s výnimkou poslanca, ktorý
vykonáva funkciu zástupcu starostu, za účasť na riadnych (t.j. uznášaniaschopných ) zasadaniach
obecného zastupiteľstva v roku patrí odmena vo výške 25.- eur/1 zasadanie. Podkladom pre
vyplatenie odmeny poslancovi je prezenčná listina odsúhlasená predsedajúcim obecného
zastupiteľstva.
2. Poslancovi, ktorý sa zúčastnil poslaneckého prieskumu (t.j. formou - dotazník, anketa, súpis a
pod.), doručovania do vlastných rúk a pod. priamo v obci patrí odmena vo výške 0,50 eur/úkon.
Podkladom pre vyplatenie odmeny je písomný záznam odsúhlasený a podpísaný starostom.
3. Poslancom - predsedom komisií Obecného zastupiteľstva za účasť na uznášaniaschopných
zasadaniach komisií patrí príplatok vo výške 20,50 eur/1 zasadanie.
4. Poslancom - členom komisií Obecného zastupiteľstva patrí za účasť na uznášaniaschopných
zasadaniach komisií príplatok k odmene vo výške 16,50 eur/1 zasadanie.
5. Členom komisií - odborníkom z radov občanov obce patrí za účasť na uznášaniaschopných
zasadaniach komisií odmena vo výške 16,50 eur/1 zasadanie.
6. Podkladom pre vyplatenie príplatkov a odmien za činnosť v komisiách Obecného
zastupiteľstva sú prezenčné listiny odsúhlasené starostom obce.
7. Poslancovi Obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu patrí mesačná
paušálna odmena vo výške 100.- eur. Starosta obce môže na základe svojho uváženia, podľa
rozsahu a kvality práce schváliť zástupcovi starostu mimoriadnu odmenu, ktorej výška nesmie
presiahnuť dvojnásobok paušálnej odmeny a sumu podľa článku III. ods.6.

8. Poslancom patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré im v súvislosti s výkonom funkcie
poslanca vznikli podľa osobitných právnych predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom
pomere.
9. Poslanci a členovia komisií sú povinní poskytnúť mzdovej učtárni všetky potrebné údaje
a nahlásiť všetky ich zmeny súvisiace s právnymi predpismi v oblasti sociálneho zabezpečenia,
zdravotného poistenia a dane z príjmu.
10. Odmeny poslancom a členom komisií sa vyplácajú jedenkrát ročne po vykonaní zákonných
zrážok na osobné účty.
III.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva a komisie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo (t.j. bolo
uznášaniaschopné), ak je vyhotovená a podpísaná písomná zápisnica, vrátane prezenčnej listiny.
2. Poslanecký prieskum, doručovanie a pod. priamo v obci sa uskutočnilo, ak existujú písomné
doklady a záznam o jej vykonaní, podpísaný starostom obce a príslušným poslancom, pričom za
úkon sa považuje jeden dotazník, doručenie, návšteva a pod.
3. Odmeny v zmysle čl. II., bod 1 až 4 týchto „Zásad odmeňovania“ sa vyplácajú ročne, najneskôr
k 31.1. v kalendárnom roku, pričom je hodnotené obdobie od 01.01. do 31.12. predchádzajúceho
kalendárneho roka.
4. Odmena poslanca, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu sa vypláca pravidelne mesačne
pozadu, najneskôr do 31. dňa kalendárneho mesiaca.
5. Celková výška odmeny poslanca vrátane príplatkov v jednom kalendárnom roku nesmie
presiahnuť jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny (§25,
ods.8 Zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). Odmena člena
komisie, ktorý nie je poslancom, nesmie v jednom kalendárnom roku presiahnuť jednu
polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny (§15, ods.4
Zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
6. Poslanec, alebo člen komisie obecného zastupiteľstva sa môže vzdať nároku na odmenu podľa
týchto Zásad písomným vyhlásením. Dňom doručenia písomného oznámenia mu zanikajú všetky
povinnosti a nároky zamestnanca s nepravidelným príjmom v oblasti sociálneho zabezpečenia
a dane z príjmu.
IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto "Zásady odmeňovania poslancov“ schválilo Obecné zastupiteľstvo v Skalke nad Váhom
dňa 18.12.2018 uznesením č.13-R/2018

2. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Skalke nad Váhom
nadobúdajú účinnosť dňom 18.12.2018.
3. Všetky zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo.

Skalke nad Váhom dňa. 18.12.2018

Anton Horečný
starosta obce

