Zásady
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
obce Lúč na Ostrove
Obecné zastupiteľstvo v obci Lúč na Ostrove podľa § 11 ods.4 písm. k) v spojení s
§ 25 ods. 9 zákona č.102/2010 Zb. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(zákon o obecnom zriadení) sa
uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v
Lúči na Ostrove:
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v obci Lúč na Ostrove(ďalej len“ poslanec“) pri zohľadnení úloh a
časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.
Článok 2
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 a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
d)
obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
Článok 3
Odmeňovanie poslancov
1. Poslancovi sa poskytujú nasledovné odmeny:
a)
za účasť poslanca na zasadnutiach obecného zastupiteľstva vo výške 280.- € ročne
a zástupcovi starostu obce 600.-€ ročne.

b)
Poslanec Obecného zastupiteľstva Lúč na Ostrove sa môže vzdať svojho práva na
odmenu poslanca, ktoré mu prináleží podľa týchto Zásad odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva. Práva na odmenu sa poslanec vzdá písomným
Prehlásením o vzdaní sa práva na odmenu poslanca s úradne overeným
podpisom. Vzdanie sa práva na odmenu poslanca je účinné dňom doručenia
Prehlásenia o vzdaní sa práva na odmenu poslanca Obecnému zastupiteľstvu.
2.V prípade, že účasť poslanca na uvedených rokovaniach v bode 1 je kratšia ako
polovica času trvania tohto rokovania, kráti sa mu uvedená odmena na polovicu.
Odmeny poslancov OZ sa za neúčasť na riadnom zasadnutí OZ nevyplácajú.
3.Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti
výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy napr. vysoko
prospešnú vec pre obec, záchranu života, odstraňovaní následkov živelných pohrôm
a podobne, môže obecné zastupiteľstvo tohto poslanca na návrh starostu obce
jednorázovo odmeniť aj nad rámec odmeny uvedenej v bode (1).
4. Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva a jeho orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu
zápisnice zo zasadnutia konkrétneho orgánu.
5. Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z týchto prezenčných listín, ako
aj iných podkladov dokumentujúcich konkrétnu činnosť poslanca v
súvislosti s plnením jeho funkcie
Článok 4
Spoločné ustanovenia
1. Odmeny poslancov v zmysle týchto zásad sa vyplácajú spravidla raz ročne.
2. Odmeny poslancom sú vyplácané prostredníctvom Obecného úradu obce
Lúč na Ostrove.
3. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku
k týmto zásadám alebo prijatím nových zásad.
4. Na prijatie týchto zásad alebo na ich zmenu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Tieto zásady boli schválené obecným zastupiteľstvom v Lúči na Ostrove dňa
27.1.2011 pod číslom uznesenia 7/2011
.
2. Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

V Lúči na Ostrove, dňa 27.1.2011

...........................................
Mgr. Ladislav Kiss
starosta obce

