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ZÁSADY

O D M E Ň O V A N IA

poslancov Obecného zastupiteľstva Banka
č. 2/2015
I. článok
Všeobecné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Banke schvaľuje v zmysle § 11, ods. 4 písm. k) a §
25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Banke
(ďalej len "OZ").
2. Zásady odmeňovania upravujú výšku a spôsob odmeňovania za výkon funkcie
poslanca a to pre:
a) poslancov Obecnej rady
b) poslancov Obecného zastupiteľstva Banka
c) poslancov - predsedov komisií OZ
d) poslancov a neposlancov - členov komisií OZ
II. článok
Výška odmien
1. Odmeny za výkon funkcie podľa čl. I. bod 2. sa poskytujú v nasledovných
sumách:
a) za účasť na zasadnutí OR..............................................................................10,-€
b) za účasť na zasadnutí OZ …..........................................................................18,-€
c) predsedovi komisie OZ za účasť na zasadnutí komisie....................................10,-€
d) členovi komisie OZ za účasť na zasadnutí komisie ...........................................5,-€
Podkladom pre vyplatenie odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia OZ. Odmena
prináleží len za fyzickú účasť.
2. Poslancovi možno poskytnúť mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti
výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnych úloh. Návrh na túto
odmenu predkladá starosta obce alebo niektorý z poslancov. Na poskytnutie tejto
odmeny je vyhotovený výkaz činnosti v prislúchajúcom roku, pričom o výške odmeny
rozhoduje zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
III. článok
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Odmena za výkon funkcie zástupcu starostky sa stanoví:
a) v závislosti od rozsahu zastupovania, ktoré určí starostka v písomnom
poverení a v závislosti od úloh, ktoré zástupca starostky skutočne vykoná
b) podľa skutočného výkonu zastupovania v posudzovanom období a jeho
časovej náročnosti
2. Podkladom pre vyplatenie odmeny – 10.- € /hod. zástupcovi starostky je
potvrdený výkaz práce, ktorý obsahuje dátum, skutočný popis splnených úloh

a ich časovú náročnosť s presnosťou na štvrťhodinu, prípadne „rozhodnutie
o odmene za cieľovú prácu“.
3. Zástupca starostky, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa §25 ods. 8 zákona
o obecnom zriadení, má nárok aj na odmenu ako poslanec podľa článku 2.
IV. článok
Spôsob výplaty
1. Odmeny uvedené v čl. I. bod 2. písmeno a-d), sa vyplácajú na základe
prehľadu o účasti na zasadnutiach OZ a komisií OZ.
2. Odmeny uvedené v čl. II bod 1. písm. a-d) sa vyplácajú štvrťročne príslušného
roka, vo výplatnom termíne určenom v príslušnom vnútornom predpise na výplatu
platu pre zamestnancov Obce Banka.
3. Odmeny uvedené v čl. II. bod 2. sa vyplácajú do rúk poslanca alebo bezhotovostne
na bankový účet na konci kalendárneho roka.
IV. článok
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Banka boli
schválené na zasadnutí OZ dňa 24.02.2015 uznesením č. 33/2015.
2. Schválením tohto nariadenia sa rušia Zásady odmeňovania poslancov zo dňa
30.06.2011, ktorý vstúpil do platnosti dňa 01.07.2011.
3. Platnosť nadobúdajú dňa 01.03.2015.

V Banke , dňa 09.02.2015

Mgr. Tatiana Julinyová
starostka obce

