Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Lendaku
Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa
uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lendaku:
Článok I.
Všeobecné ustanovenie
Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
v Lendaku (ďalej len „poslanec“) a členov komisií ( poslancov i neposlancov) pri zohľadnení
úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.
Článok II.
Odmeny poslancov
1) Každému poslancovi za výkon funkcie poslanca prináleží finančná odmena, ktorá
slúži na pokrytie nákladov ako:
a) Náhrada za ušlú mzdu ( resp. u podnikateľov za ušlý príjem ) v zamestnaní
z dôvodu plnenia si svojich povinností poslanca ( účasť na zasadaniach OcZ,
komisií a iné).
b) Náhrada za jeho voľný čas strávený štúdiom potrebných materiálov
k plnohodnotnej práci poslanca ( podklady na zasadnutia, ďalšie právne predpisy,
VZN, odborná literatúra, tlač, internet ).
c) Náhrada nákladov spojených s obstaraním potrebných podkladov, kancelárske
potreby, používanie vlastných komunikačných prostriedkov (vlastný telefón,
notebook) a iné.
2) Poslancovi sa poskytujú nasledovné odmeny:
a) Mesačne vo výške 10 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok. Na mimoriadne zasadnutia
Obecného zastupiteľstva sa neprihliada. Ak účasť nebola na všetkých
hlasovaniach, odmena sa kráti o polovicu.
b) Vo výške 7 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok, za každú účasť na zasadaní
komisií obecného zastupiteľstva. Podmienkou vyplatenia tejto odmeny je
písomný výstup komisie s odporúčaním pre OcZ.
c) Vo výške 10 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok, predsedovi komisie za každé
vedenie zasadania komisie obecného zastupiteľstva. Podmienkou vyplatenia tejto
odmeny je písomný výstup komisie s odporúčaním pre OcZ.
d) Vo výške 7 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok za každý výkon funkcie
sobášiaceho.

e) Za prácu poslanca v Návrhovej komisií a Volebnej a mandátovej komisií sa
odmena neposkytuje.
3) Poslancom obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie a
aktivitu pri príprave materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva, príprave VZN a
vnútorných noriem obce a za aktívnu činnosť pri príprave kultúrnych, športových a
spoločenských akcií obce alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy môže byť
poskytnutá mimoriadna odmena. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo
poslanec s písomným odôvodnením. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje
obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
4) Celoročná výška odmien jednotlivých poslancov sa po ich vyplatení zverejní
prostredníctvom webovej stránky a infotextového kanálu.
Článok III.
Odmeňovanie zástupcu starostu
1) Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 sa poskytuje
odmena podľa Čl. II.
2) Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade splnenia úloh
ktorými ho poverilo OZ alebo starosta obce. Návrh na túto odmenu predkladá starosta
obce s písomným odôvodnením. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné
zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
3) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu ( ak zanikol mandát starostu pred
uplynutím funkčného obdobia, až do zloženia sľubu novozvoleného starostu ) patrí plat v
zmysle ust. § 4 zákona č. 253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov.
Článok IV.
Odmeny členov komisií
1) Členom komisií patrí za ich činnosť finančná odmena. Odmena sa poskytuje podľa článku
II. bod 2 písm. b/. aj neposlancom.
2) Ak by člen komisie, ktorý je zamestnancom obecného úradu alebo v inom pracovnom
vzťahu napojenom na rozpočet obce vykonával činnosť komisie počas svojej pracovnej
doby, odmena mu nepatrí.

Článok V.
Spoločné ustanovenia

1) Odmeny sa poslancom a členom komisií vyplácajú štvrťročne na najbližší riadny výplatný
termín. Odmeny sa vyplácajú v hotovosti v pokladni obecného úradu, alebo prevodom na
účet. O spôsobe rozhoduje prijímateľ.
2) Podkladom pre výplatu odmeny podľa článku II. ods. 2 písm. a/, b/ sú:
a, tieto Zásady odmeňovania poslancov,

b, prezenčné listiny zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,
c, prezenčné listiny zo zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva overené predsedom
komisie.
3) Poslanec OcZ sa môže kedykoľvek písomne vzdať nároku na vyplatenie odmeny poslanca
určenej podľa Zásad odmeňovania poslancov.
4) Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto
zásadám alebo prijatím nových zásad. Na prijatie týchto zásad alebo na ich zmenu a na
prijatie uznesenia podľa Čl. II. ods. 3. a Čl. III. ods. 2. týchto zásad sa vyžaduje súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Uvedené zásady boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 02.03.2015 uznesením č.
22/2015 bod A1.
Uvedené zásady nadobúdajú účinnosť od 02.03.2015
Schválením týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Lendaku schválené dňa 09.01.2012.

V Lendaku dňa 02.03.2015

Pavel Hudáček
starosta obce

Pomocný údaj: Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za r.2014 je 858 €.

