Obecné zastupiteľstvo v Šintave na základe § 11 ods. 4, písm. k) v spojení s § 25 ods. 8 zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení vydáva tieto
Zásady odmeňovania poslancov,
predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva a
ďalších osôb podieľajúcich sa na prípravách a realizácii obecných podujatí a reprezentácií obce
§ 1
Úvodné ustanovenia

1) Tieto zásady sa vydávajú za účelom stanovenia pravidiel podľa ktorých sa bude uskutočňovať
odmeňovanie poslancov, predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva a ďalších osôb
podieľajúcich sa na prípravách a realizácií obecných podujatí a reprezentácií obce.
2) Predmetom úpravy je stanovenie pravidiel pre odmeňovanie uvedených osôb v súlade s
požiadavkami zákona a stanovenie pravidiel pre poskytovanie finančných plnení súvisiacich s
výkonom funkcie poslanca, predsedu a člena komisií a ďalších osôb podieľajúcich sa na na
prípravách a realizácii obecných podujatí a reprezentácií obce.
§2
Odmeňovanie poslancov, predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva a ďalších osôb podieľajúcich
sa na prípravách a realizácií obecných podujatí a reprezentácií obce

1) Za účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sú poslanci odmeňovaní nasledovne:
a) ak sa poslanec zúčastní na celom zasadnutí obecného zastupiteľstva patrí mu odmena 25,- €. Ak obecné
zastupiteľstvo nie je na začiatku svojho zasadnutia uznášania schopné a ak sa tento nedostatok
neodstráni ani do času určeného v rokovacom poriadku, poslancom odmena nepatrí.
b) ak sa poslanec zúčastní len časti zasadnutia obecného zastupiteľstva patrí mu odmena 10,- €
2) Za účasť na zasadnutiach komisií obecného zastupiteľstva patrí predsedovi komisie odmena 15,- €,
členovi 10,- €.
3) Podkladom pre vyplatenie odmeny podľa odseku 1) a 2) sú prezenčné listiny vyhotovené
zapisovateľom obecného zastupiteľstva, alebo zápisom komisie z priebehu zasadnutia. V prípade
čiastočnej účasti na zasadnutí Obecného zastupiteľstva alebo komisie slúži na overenie skutočného
stavu zápisnica.
4) V prípade, že obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce poverí poslanca, či člena komisie riešením
špecifických úloh, obecné zastupiteľstvo mu môže určiť mimoriadnu odmenu.
5) Za aktívnu účasť na príprave a realizácií obecných podujatí, prípadne reprezentácie obce, môže
povereným osobám obecné zastupiteľstvo určiť mimoriadnu odmenu max. do výšky 100,- €.
6) Za účasť na výrobe jedného čísla Šintavského spravodaja patrí predsedovi a členovi redakčnej rady
odmena vo výške, predseda 50,- €, členovia 30,- €. Ak je predseda alebo člen redakčnej rady
starosta obce, mimoriadna odmena mu neprináleží.
7) Odmena vedúcej miestnej ľudovej knižnice 120,- €/štvrťročne.
8) Odmeny sa vyplácajú poukázaním na osobný účet v peňažnom ústave nasledovne:
a) odmeny sa vyplácajú 2x ročne, do konca júla a decembra
b) mimoriadne odmeny a odmeny zástupcu starostu sa vyplácajú v najbližšom výplatnom termíne, ak
uznesenie obecného zastupiteľstva o udelení odmeny neobsahuje iný termín.
§3
Odmeňovanie zástupcu starostu

1) Rozsah výkon funkcie zástupcu starostu je vymedzený v písomnom poverení starostu.
2) Zástupcovi starostu patrí odmena vo výške 150,- € mesačne.

3) Odmena za výkon funkcie zástupcu starostu sa nevylučuje s odmenou za plnenie iných úloh
spojeným s výkonom poslaneckej funkcie (§2, ak boli na poskytnutie odmeny splnené podmienky
podľa týchto zásad).
§4
Súvisiace finančné plnenia
Poslanec obecného zastupiteľstva, predseda a člen komisie obecného zastupiteľstva a osoba podieľajúca
sa na príprave a realizácie obecných podujatí a reprezentácií obce má zákonom priznané právo na náhradu
skutočných výdavkov, ktoré im v súvislosti s výkonom funkcie vznikli podľa osobných predpisov platných
pre zamestnancov v pracovnom pomere. Výdavky musia byť oprávnené a riadne schválené. V súlade s tým
si uplatňujú svoje nároky v postupe podľa pravidiel určených pracovným poriadkom.
§4a
Podpora projektov

1) Poslanec môže požiadať obec o vyplatenie odmeny poslanca na určitý účel (rozpočet, žiadosti …),
podľa jeho rozhodnutia.

2) Poslanec môže použiť finančné prostriedky na určitý účel iba do výšky finančných prostriedkov
3)
4)
5)
6)

aktuálnych v čase určenia účelu.
V prípade, že poslanec požiada o vyplatenie vo forme na určitý účel podľa §4a ods. 1 nepatrí mu
vyplatenie finančných prostriedkov odmeny poslanca podľa §2 na jeho osobný účet. Výšku finančných
prostriedkov podľa §2 eviduje obecný úrad a môžu byť použité iba podľa §4a ods. 1.
Nepoužité finančné prostriedky poslanca sa prenášajú do ďalšieho kalendárneho roka.
Poslanec môže písomne požiadať o spôsobe vyplatenia odmeny poslanca vo forme určenia účelu podľa
§ 4a ods. 1. Od uvedenia dňa v žiadosti to platí do konca funkčného obdobia poslanca.
Finančné prostriedky podľa bodu 1 musia byť odsúhlasené OZ.

§ 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Poslancovi obecného zastupiteľstva, predsedovi a členovi komisie obecného zastupiteľstva a osobe
podieľajúcej sa na príprave a realizácie obecných podujatí a reprezentácii obce možno priznať odmenu
len podľa týchto zásad a pri splnení podmienok, ktoré tieto zásady upravujú.
2) Tieto zásady boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Šintave uznesením č. 24,25 zo dňa 28.1.2019,
s účinnosťou od 28.1.2019. Súčasne sa rušia Zásady odmeňovania poslancov a členov odborných komisií zo
dňa 26.1.2015.
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