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Poriadok odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva v Kolačne
Obecné zastupiteľstvo v Kolačne v súlade s § 25 ods.9 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento poriadok odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva v Kolačne (ďalej len „Poriadok “):
I.
Úvodné ustanovenia
1. Poriadok upravuje odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva a členov
odborných komisií obecného zastupiteľstva s ohľadom na ich aktivity v prospech
obce.
2. Odmeny poslancov budú diferencované v závislosti od úloh, ako poslanec plní, koľko
času venuje svojej funkcii a ako napomáha samospráve obce.
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II.
Odmeňovanie poslancov
Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 26,50 € za každé
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Odmena poslancovi prináleží za účasť na rokovaniach OZ a poskytuje sa najviac
za 12 zasadnutí v priebehu kalendárneho roka. Poslancovi prináleží odmena v
plnej výške 26,50 € len v prípade, ak sa zúčastní na celom rokovaní obecného
zastupiteľstva. V prípade, že sa poslanec vopred riadne ospravedlní z dôvodu
nepredvídaných neodkladných okolností a zúčastní na rokovaní obecného
zastupiteľstva neskôr, minimálne však na polovici rokovania OZ, poslancovi
prináleží odmena vo výške 50%. Pri neúčasti na rokovaní OZ sa odmena
nevypláca.
Podkladom k vyplateniu odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia a zápisnica
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktorá dokumentuje aktívnu účasť na
rokovaní a spoluúčasť na riešení problémov obce.
Odmeny sú vyplácané v termínoch za polročné obdobie v VII. a XII. mesiaci
príslušného roka v riadnom výplatnom termíne.
Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo obecnú radu, odborné komisie, schválilo jej
členov a aktívne pracujú na základe štatútu príslušnej komisie, navrhujú riešenia
problémov obyvateľov obce, svojimi riešeniami participujú na rozvoji obce,
prináleží predsedom komisií, členom komisií a členom obecnej rady odmena,
ktorú navrhuje starosta obce a je vyplácaná ku koncu kalendárneho roka ako
mimoriadna odmena po schválení v OZ..
Podkladom k úhrade odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia odbornej komisie,
zápisnica z rokovania komisie obecného zastupiteľstva.
Za mimoriadnu angažovanosť poslanca a aktívnu pomoc pri riešení problémov
v obci ( požiar, povodeň, prírodná katastrofa a pod.) môže obecné zastupiteľstvo
na návrh starostu obce schváliť takémuto poslancovi mimoriadnu odmenu.
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III.
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Zástupcovi starostu okrem odmeny poslanca OZ prináleží aj mesačná odmena vo
výške.:26,50,-€.
2. Pri zastupovaní starostu zástupcom starostu počas neprítomnosti starostu, resp. pri
nespôsobilosti starostu na výkon funkcie prináleží zástupcovi starostovi refundácia
jeho mesačného platu.
3. Za mimoriadnu angažovanosť zástupcu starostu obce a za aktívnu pomoc pri
riešení problémov v obci môže obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce
schváliť zástupcovi starostu mimoriadnu odmenu.
IV.
Záverečné ustanovenia
1. Všetky rozhodnutia, opatrenia , pokyny, interné smernice a metodické usmernenia
týkajúce sa pracovno –právnej oblasti nesmú byť v rozpore s týmto poriadkom
odmeňovania.
2. Týmto sa rušia Zásady odmeňovania poslancov OZ z dňa 25. novembra 2011.
3. Poriadok odmeňovania nadobúda účinnosť od 01. januára 2014.
Prerokované: 22. novembra 2013
Schválené: 22. novembra 2013

Ing. Lýdia Petríková
starostka obce
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Návrh na uznesenie
pre rokovanie OZ v Kolačne dňa 22.11.2013
K bodu: Poriadok odmeňovania poslancov OZ v Kolačne
Obecné zastupiteľstvo v Kolačne:

a) p r e r o k o v a l o
Návrh Poriadku odmeňovania poslancov OZ v Kolačne
b) s c h v a ľ u j e
Poriadok odmeňovania poslancov OZ v Kolačne s účinnosťou od
1. januára 2014
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