Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií
pri Obecnom zastupiteľstve Halič
Obecné zastupiteľstvo v Haliči v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v zmení neskorších predpisov schvaľuje tieto
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Haliči

Článok 1
Rozsah platnosti
1. Tieto zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstvo v Haliči
(ďalej len „Zásady") upravujú odmeňovanie:
a) poslanca - zástupcu starostu obce,
b) poslancov obecného zastupiteľstva,
c) poslancov – členov obecnej rady
d) poslancov - predsedov a členov stálych komisií obecného zastupiteľstva,
e) členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom,
f) poslancov, ktorí vykonávajú okruh činností na základe písomného poverenia starostu obce,
g) poslancov vykonávajúcich občianske obrady.

Článok 2
Odmena zástupcu starostu
1. Mesačnú výšku odmeny zástupcu starostu obce určuje starosta obce a jej výška nesmie
presiahnuť 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia (§ 25, ods. 7 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 5 zo 7.12.2018). Tým nie je
dotknutá odmena podľa čl. 3, čl. 4, čl. 5 a čl. 6.
2. Odmenu určenú podľa ods. 1 obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od jej
určenia.

Článok 3
Odmena poslancov obecného zastupiteľstva a členov obecnej rady
1. Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Haliči patrí odmena:
a/ za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 30,00 €
b/ za každú účasť na zasadnutí obecnej rady vo výške 30,00 €
c/ pri účasti na časti zasadnutí obecného zastupiteľstva alebo obecnej rady 15,00 € /neúčasť 30 min.
a viac/
c/ pri neúčasti na hlasovaní sa odmena kráti o 3,00 € za každú neúčasť.

Článok 4
Odmena predsedov a členov komisií
1. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie OZ, patrí k poslaneckej odmene podľa čl. 2 týchto
Zásad aj odmena za každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie vo výške 10,00 €.
2. Členom komisie patrí odmena za každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie vo výške
8,00 €.
Článok 5
Odmena poslancov ktorí vykonávajú okruh činností na základe
písomného poverenia starostu obce
1. Poslancovi, ktorý vykonáva okruh činností na základe písomného poverenia starostu obce,
patrí mesačná odmena (vyplácaná polročne). Výšku odmeny, na návrh starostu obce, schváli OZ.
Prácu povereného poslanca vyhodnotí starosta obce 1x za štvrťrok na zasadnutí obecného
zastupiteľstva.

Článok 6
Odmena poslancov vykonávajúcich občianske obrady
1. Poslancovi, za výkon občianskeho obradu – sobášneho obradu patrí odmena 10,00 € za
každý obrad.

Článok 7
Zúčtovanie a výplata odmien
1. Podkladom na zúčtovanie odmien podľa čl. 3 a čl. 4 týchto Zásad sú prezenčné listiny a
uznesenia zo zasadnutí OZ a predmetných komisií.
2. Odmeny podľa čl. 3 až čl. 6 týchto Zásad sú zúčtované polročne – vždy k 30. 6. a 31. 12. za
predchádzajúce obdobie, vyplácané nasledujúci mesiac - vo výplatnom termíne zamestnancov Obce
Halič a to poukázaním na účet odmeňovanej osoby v peňažnom ústave, resp. v hotovosti v pokladni
obce.
4. Zápisnice a prezenčné listiny z rokovaní OZ a komisií 0Z vedie zamestnanec obce
zodpovedný za správu spisov obce /registratúru/ a predkladá určenému zamestnancovi. Termín
predloženia je posledný kalendárny deň príslušného mesiaca. V prípade, ak tento termín nebude
dodržaný, bude odmena vyplatená v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
5. Odmena nepatrí poslancom obecného zastupiteľstva a členom komisií, ktorí písomne
vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny, (resp. prehlásili písomne, že sa vzdávajú
odmien, ktoré im vyplývajú z činnosti poslanca OZ, predsedu a člena komisie v zmysle Zásad
odmeňovania poslancov a členov komisií OZ).

Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Haliči boli schválené na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Haliči dňa ..................................
2. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Haliči.
3. Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Obecným zastupiteľstvom v Haliči
a účinnosť dňa .........................................
4. Schválením týchto Zásad sa rušia ustanovenia všetkých predchádzajúcich Zásad
odmeňovania poslancov v celom rozsahu.

Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce

