Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rankovce
Zásady odmeňovania poslancov upravujú poskytovanie odmien poslancom Obecného
zastupiteľstva obce Rankovce v súlade s § 25 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
§2
Rozsah platnosti zásad odmeňovania
Tieto zásady odmeňovania sa vzťahujú na odmeňovanie:
a) zástupcu starostu
b) poslancov obecného zastupiteľstva ( ďalej len OZ)
c) členov komisií – neposlancov
§3
Odmeňovanie zástupcu starostu
Zástupcovi starostu poskytuje obec odmenu vo výške 90,- € mesačne.
Raz ročne môže starosta vzhľadom na náročnosť plnenia úloh priznať zástupcovi odmenu
výšky 200,- €.

do

§4
Odmeňovanie poslancov
Za výkon verejnej funkcie poslanca OZ poskytuje obec odmenu vzhľadom
náročnosť výkonu funkcie poslanca nasledovne:
Základná mesačná odmena

na

30,- €

Účasť na rokovaní zastupiteľstva

30,- € ( za každú účasť)

Členstvo v obecnej rade mesačne

5,- €

Predseda komisie pri OZ mesačne

5,- €

Členstvo v komisii pri obecnom zastupiteľstve

5,- € ( za účasť na rokovaní komisie)

Organizácia a výpomoc na aktivitách obce
(kultúrne, športové, spoločenské, verejnoprospešné) 5,-€ ( za aktivitu)
Predseda stálej komisie môže rozhodnúť o zvýšení odmeny členovi komisie – poslancovi za
zvýšenú aktivitu v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov. OZ môže schváliť
mimoriadnu odmenu poslancom OZ jedenkrát ročne.
V prípade, že by odmena presiahla zákonom stanovenú hranicu ročnej odmeny, ďalšia odmena
sa už nevyplatí.
§5
Krátenie odmien poslancom a zástupcovi starostu
1.
Ak sa poslanec bez ospravedlnenia nezúčastní dvoch po sebe nasledujúcich rokovaní
OZ, kráti sa mu najbližšie vyplatená odmena o sumu 50,- €.
2.
Ak sa poslanec nezúčastní dvoch po sebe nasledujúcich rokovaní OZ a svoju neúčasť
ospravedlní, kráti sa mu najbližšie vyplatená odmena o 20,- €.

3.
Poslanec môže svoju neúčasť na zasadnutí miestneho zastupiteľstva ospravedlniť
pred začiatkom rokovania telefonicky, mailom, písomne resp. osobne.
4.
Poslancovi patrí odmena za účasť na rokovaní OZ v plnej výške, ak bol prítomný
na rokovaní aspoň polovice schváleného programu. Pokiaľ tomu tak nie je, patrí mu odmena
za účasť na rokovaní 10,- €.
5.
Ak sa zástupca starostu nezúčastní na dvoch po sebe nasledujúcich rokovaní OZ a svoju
neúčasť neospravedlní, kráti sa mu najbližšie vyplatená odmena o 90,- €.
6.
Ak sa zástupca starostu nezúčastní dvoch po sebe nasledujúcich rokovaní OZ a svoju
neúčasť ospravedlní, kráti sa mu najbližšie vyplatená odmena o sumu 30,- €
7.
Ak sa zástupca starostu nezúčastni na rokovaní OZ najmenej na polovici bodov
schváleného programu, kráti sa mu najbližšie vyplatená odmena o 10,- € za každé takéto
rokovanie.
§6
Odmeňovanie členov stálych komisií OZ - neposlancov
1.
Členom stálych komisií OZ – neposlancom – možno poskytnúť na základe návrhu
predsedu komisie štvrťročnú odmenu do výšky 20,- €.
2.
Predseda stálej komisie môže rozhodnúť o zvýšení odmeny členovi komisie –
neposlancovi za zvýšenú aktivitu v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov
pre
komisiu.
3.
Podkladom pre poskytnutie odmeny je písomný návrh predložený predsedom komisie
starostovi obce najneskôr do konca mesiaca príslušného štvrťroka.
§7
Výplata odmien
Odmena zástupcovi starostu, poslancom a členom komisií OZ - neposlancom sa vypláca
spravidla najmenej 1 x štvrťročne, po uplynutí kalendárneho štvrťroku, poukázaním na osobný
účet
v peňažnom ústave, resp. v pokladni obecného úradu v termíne určenom na výplatu
zamestnancov.
Odmenu za štvrtý štvrťrok bežného roka možno zúčtovať a vyplatiť v decembri daného roku.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny a doplnky zásad schvaľuje OZ.
2. Tieto zásady schválilo OZ uznesením číslo 32/2019 prijatom na rokovaní dňa 22. 7. 2019.
3. Zásady odmeňovania poslancov OZ nadobúdajú účinnosť dňom 1. 10. 2019.
4. Schválením týchto zásad odmeňovania poslancov sa ku dňu ich účinnosti zrušujú Zásady
odmeňovania poslancov OZ schválené uznesením číslo 7/2011 prijatom na rokovaní
dňa: 21. 02. 2011 a uznesenie č. 22/2017 z 29.12.2017

V Rankovciach 22. 07. 2019

Stanislav Hada – starosta obce
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