Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči v súlade s § 11 ods. 4písm. k) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje tieto

Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva obce Dolná Seč

ČI. i
Predmet úpravy
1. Tieto zásady odmeňovania sa vzťahujú na odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Seči.
2. Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce. Platové pomery a odmeňovanie
starostu obce sú upravené osobitným právnym predpisom (zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov).

čl.2
Poslanec obecného zastupiteľstva
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške 16,00 € za každú osobnú
účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
2. Poslancovi za neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva odmena nepatrí.
3. Poslancovi obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie, zohľadňujúc jeho
prácu a aktivitu môže byť vyplatená mimoriadna odmena.
4. Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom sú prezenčné listiny zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva.

či. 3
Zástupca starostu obec
Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca
starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, tak patrí plat starostu obce určeného podľa zákona č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien
a doplnkov.

čl. 4
Mimoriadna odmena poslanca
1 .Poslancovi obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie, zohľadňujúc jeho
prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva, na prípravách a
organizovaní podujatí obce, deň obce, športové a iné kultúrne podujatia organizované obcou môže byť jeden
raz v roku vyplatená mimoriadna odmena.
2. O priznaní a výške odmeny rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.

3. Návrh na schválenie jednorazovej odmeny môže podať starosta obce alebo poslanec obecného
zastupiteľstva, a to najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva.

čl. 5
Úhrada a vyúčtovanie odmien poslancov
1. Odmeny poslancom podľa týchto zásad sú vyplácané jeden krát ročne Obcou Dolná Seč prostredníctvom
Obecného úradu v Dolnej S eči, ktoré súčasne vedie príslušnú účtovnú evidenciu.

čl. 6
Vzdanie sa odmeny poslanca
1. Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca.
2. Čestné vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť zaslané na obecný úrad v písomnej
forme.

čl. 7
Spoločné ustanovenia
1. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám alebo
prijatím nových zásad. Na prijatie týchto zásad alebo na ich zmenu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov.

čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obce Dolná Seč schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Seči v
súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
na svojom zasadnutí dňa 27.1.2015, uznesením č. í / i 0*5 bccf ty
2. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obce Dolná Seč nadobúdajú účinnosť dňom
3. Účinnosťou týchto zásad odmeňovania poslancov končí platnosť Zásad odmeňovania poslancov
schválených Obecným zastupiteľstvom dňa
uznesením č.
.

V Dolnej Seči, dňa 27.1.2015

