VZN č. 1/2014
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Myslina

Obecné zastupiteľstvo v Mysline 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 Mysline (ďalej len „Zásady“):
sa uznieslo

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2014
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV A ČLENOV KOMISIÍ OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA OBCE MYSLINA
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného
zastupiteľstva v Mysline pri zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.
2. Odmeny poslancov budú diferencované v závislosti od úloh, aké poslanec plní, koľko času
venuje svojej funkcie a ako napomáha samospráve obce.

Čl. 2
Rozsah pôsobnosti
1. Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Mysline upravujú odmeňovanie:
a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) poslanca – zástupcu starostu obce
c) poslanca – predsedu komisie,
d) poslanca – člena komisie,
e) neposlanca – člena komisie.

Čl. 3
Výška odmeny poslancov
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena za:
a) účasť na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré je zvolané starostom obce vo výške 10,- € za
rokovanie,
b) účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 20.- € za zasadnutie,
c) aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou vo
výške 15,- € za akciu,
d) predloženie samostatného návrhu VZN, uznesenia, opatrenia s odôvodnením a predkladacou
správou, ktoré obecné zastupiteľstvo schváli, vo výške 15,- € za každý návrh,
e) v prípade, že účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bodoch a, b, c, je kratšia ako
polovica času trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu,
f) v prípade účasti na rokovaniach uvedených v bodoch a, b, c, neprislúcha poslancovi žiadna
odmena.
2.

Poslancovi predsedovi komisie patrí odmena aj za:
a) zvolávanie, organizovanie, riadenie činnosti komisie a spísanie zápisnice zo zasadnutia
komisie vo výške 10,- € za každé zasadnutie.
b) poskytnutie ďalšej odmeny vo výške 5,- € je podmienené vypracovaním stanoviska
k riešeniu problému, ktorým komisia bola poverená obecným zastupiteľstvom alebo
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starostom obce resp. predložením iniciatívneho návrhu z vlastného podnetu, ktorého
realizáciu schváli obecné zastupiteľstvo.
3.

Poslancovi členovi komisie patrí odmena aj za:
a) účasť na zasadnutí komisie vo výške 5,- € za každé zasadnutie.
b) poskytnutie ďalšej odmeny vo výške 5,- € je podmienené vypracovaním stanoviska
k riešeniu
problému, ktorým komisia bola poverená obecným zastupiteľstvom alebo
starostom obce resp. predložením iniciatívneho návrhu z vlastného podnetu, ktorého
realizáciu schváli obecné zastupiteľstvo mimo poslaneckého návrhu podľa ods. 1, písm. d).

4.

Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý je na základe písomného poverenia
oprávnený vykonávať úkony a činnosti ustanovené starostom, patrí za vykonávanie úloh
paušálna odmena vo výške 35,- € za každý mesiac.

5.

Poslancovi možno poskytnúť mimoriadnu odmenu v prípade zvýšenej náročnosti výkonu tejto
funkcie alebo splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce.
O výške tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

Čl. 4
Výška odmeny členov komisií – občanov neposlancov
1.

2.

3.

Členovi komisie zriadenej obecným zastupiteľstvom – občanovi neposlancovi, ako aj občanom
pracujúcim v orgánoch a organizáciách pôsobiacich v prospech rozvoja obce možno poskytnúť
odmenu podľa dosiahnutých výsledkov pri plnení úloh obce.
O sume odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo uznesením na návrh predsedu príslušnej
komisie, poslanca obecného zastupiteľstva, alebo starostu obce jeden krát polročne na základe
účasti podľa prezenčnej listiny a plnenia úloh, pričom ročná odmena jedného člena komisie
neposlanca a občana za prácu v prospech obce nesmie byť vyššia ako 100,- €.
Výška odmeny občana – neposlanca, člena komisie za jednu účasť na zasadnutí komisie sa
stanovuje na 5.- €.

Čl. 5
Spoločné ustanovenia
1.

2.
3.
4.

Odmeny poslancov a odmeny členom komisií – neposlancom sa vyplácajú na konci
kalendárneho roka, v najbližšom nasledujúcom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov
obce.
Podkladom pre zúčtovanie a vyplatenie odmien poslancom podľa Čl. 3, ods. 1, písm. a)
a b), ods. 2, písm. a) a ods. 3, písm. a) a Čl. 4, ods. 3 týchto zásad je prezenčná listina.
Podkladom pre priznanie a vyplatenie odmeny v zmysle Čl. 3, ods. 1 písm. c) a d) je písomný
návrh starostu s konkrétnym odôvodnením.
Podkladom pre priznanie a vyplatenie odmeny v zmysle Čl. 3, ods. 2, písm. b) a ods. 3, písm. b)
je písomný návrh predsedu komisie, alebo starostu obce s konkrétnym odôvodnením.
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Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Na týchto „Zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva
v Mysline“ sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Mysline Uznesením č.1/2014 zo dňa 19.03.
2014.
2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 15. dňom odo dňa jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom
v obci Myslina.
3. Zrušuje sa uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2010 zo dňa 11.02.2010, ktorým bolo
schválené odmeňovanie poslancov obce Myslina.
V Mysline, dňa 19.03.2014
Helena Podolinská, v.r.
starostka obce Myslina

