Zásady odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva v Hrkovciach
Obecné zastupiteľstvo v Hrkovciach v súlade s § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto Zásady
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hrkovciach (ďalej len „Zásady“):
I.
Úvodné ustanovenia
1. Zásady upravujú odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva, a zástupcu starostu obce s
ohľadom na ich aktivity v prospech obce.
2. Odmeny poslancov a zástupcu starostu budú diferencované v závislosti od úloh, aké poslanec plní,
koľko času venuje svojej funkcii a ako napomáha samospráve obce.
II.
Odmeňovanie poslancov a zástupcu starostu obce
1. Poslancovi Obecného zastupiteľstva obce Hrkovce patrí odmena za:
a) účasť na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré je zvolané starostom obce vo výške
10, 00 € za rokovanie,
b) účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 25,00 € za zasadnutie,
c) aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou vo
výške 15,00 € za akciu.
2. Podkladom k vyplateniu odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia a zápisnica
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktorá dokumentuje aktívnu účasť na rokovaní
a spoluúčasť na riešení problémov obce.
3. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý je na základe písomného poverenia
oprávnený vykonávať úkony a činností ustanovené starostom patrí za vykonávanie úloh starostu
počas jeho neprítomnosti na výkon funkcie paušálna odmena vo výške 10,00 € za každý pracovný deň.
Obdobne to platí pri nespôsobilosti na výkon funkcie.
4. 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.
III.
Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
1. Zásady boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva dňa 16. decembra
2010 a týmto dňom nadobúdajú aj účinnosť.
2. Akékoľvek zmeny ustanovení a doplnky tohto predpisu podliehajú schváleniu
Obecným zastupiteľstvom v Hrkovciach

Gejza Nagy
starosta obce Hrkovce

