„N Á V R H“
Zásady odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 11, ods. 4, písm. k v y d á v a
„Zásady
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Mostová (ďalej len „zásady
odmeňovania“), ktorý
up r avuj e
odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva
Mostová.
I.

Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva Mostová.
II.

Povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva
1. Poslanec (ďalej len „poslanec“) je povinný najmä
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých
bol zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, organizačný a rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov, ako aj záujmy obyvateľov
v pridelenom obvode, kde presadzuje dodržiavanie všetkých platných VZN,
predpisov a iných platných právnych noriem.
2. Člen komisie je povinný
a) Aktívne sa zúčastňovať na zasadnutí komisie, do ktorej bol zvolený.
III.

Sadzby odmien
1.
a) Poslancovi Obecného zastupiteľstva Mostová za účasť na zasadaniach
obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 5 % priemernej mesačnej
mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky v aktuálnom roku.

b) Zástupcovi starostu obce Mostová patrí odmena vo výške 50,00 eur/mesiac.
V prípade, že zástupca zastupuje starostu obce viac ako 30 kalendárnych dní
po sebe nasledujúcivh, tak mu patrí plat v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov. Ak výška odmeny pre poslanca podľa čl.
III. bodu 1. písm. a) prevyšuje túto sumu, zástupcovi starostu obce patrí
odmena podľa čl. III. bodu 1. písm. a).

2. Vyplácanie odmeny je závislé
od plnenia povinností poslanca obecného
zastupiteľstva. V prípade, že poslanec bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia sa
nezúčastní dvakrát po sebe na rokovaní obecného zastupiteľstva neprináleží mu
odmena uvedená v bode 1. za daný štvrťrok. Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje
aj na zástupcu starostu obce.
3. V prípade, že poslanec vo svojom voľnom čase vykoná výnimočnú činnosť (napr. pri
odstraňovaní následkov živelných pohrôm, záchranu života, vysoko prospešnú vec pre
obec a podobne) môže obecné zastupiteľstvo tohto poslanca na návrh starostu
jednorázovo odmeniť aj nad rámec odmeny uvedenej v bode 1.
IV.

Spoločné ustanovenia
1. Odmeny v zmysle čl. III. tejto „Zásady odmeňovania“ sa vyplácajú štvrťročne k 31. 03.,
31. 07., 30. 09. a 31.12. v bežnom roku, pričom je hodnotené obdobie do 31. 03., 31. 07.,
30. 09. a 31.12.bežného roka.
V.

Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania schválilo Obecné zastupiteľstvo Mostová svojím uznesením
č.xx/OZ/2015 zo dňa xx.xx.2015 a nadobúda účinnosť od 01. 01. 2016.

JUDr. Tibor Rózsár
starosta obce Mostová

