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Dôvodová správa

k Zásadám odmeňovania poslancov v obci Perín - Chym.

Podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené schvaľovať zásady odmeňovania
poslancov. S poukazom na § 25 ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení bez prijatia zásad
odmeňovania poslancov nie je možné poskytovať poslancom odmeny.
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Obec Perín – Chym , 044 74 Perín-Chym , Perín 180

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zásady odmeňovania poslancov
v obci Perín - Chym

Obecné zastupiteľstvo obce Perín-Chym v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto zásady
odmeňovania poslancov.

Článok 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov (občanov-členov komisií)
pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.
2. Poslancom (občanom-členom komisií) poskytuje obec Perín-Chym odmenu v zmysle
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Článok 2
ROZSAH PÔSOBNOSTI
Tieto zásady upravujú odmeňovanie:
a) poslancov,
b) zástupcu starostu obce,
c) predsedov a členov komisií zriadených OZ obce Perín-Chym
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Článok 3
ODMENY POSLANCOV
1. Poslancovi sa poskytujú nasledovné odmeny:
a) vo výške 30,- EUR za aktívnu účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva,
b) vo výške 15,- EUR za aktívnu účasť poslanca na zasadnutí komisie obecného
zastupiteľstva, ak výstupom zasadnutia je riešenie konkrétneho problému.
c) vo výške 15,- EUR za aktívnu účasť poslanca na pracovnej porade, ktorá je prípravou na
zasadnutie OZ.
2. V prípade, že sa účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1 je menej ako polovica
času trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu.
3. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu
tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá
starosta obce alebo niektorý z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje
obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
4. Odmena nepatrí poslancom, ktorí sa písomne vzdali odmeny alebo písomne vyhlásili do
zápisnice na zasadnutí OZ, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny.

Článok 4
ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCU STAROSTU
1. Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona
o obecnom zriadení, sa poskytuje mesačná odmena vo výške 400,- EUR, ak zastupuje starostu
obce počas jeho neprítomnosti viac ako 14 dní v danom mesiaci. Okrem toho zástupca
starostu ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa článku 3.
2. Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti
výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu
predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje obecné
zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

Článok 5
ODMEŇOVANIE ČLENA KOMISIE - NEPOSLANCA
Občanovi – členovi komisie zriadenej OZ obce Perín-Chym sa poskytuje odmena vo výške
15,- EUR za aktívnu účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva, ak výstupom
zasadnutia je riešenie konkrétneho problému.
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Článok 6
VÝPLATA ODMENY
1. Odmena podľa článkov 3 až 5 bude vyplatená polročne v najbližšom výplatnom termíne na
základe doložených písomností (zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia OZ alebo
zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia komisie alebo prijatým uznesením OZ
o mimoriadnej odmene).
2. Odmeny v zmysle týchto zásad sa poukazujú bezhotovostne na osobný účet v peňažnom
ústave.
3. Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto zásad sa uhrádzajú z rozpočtových
prostriedkov obce.

Článok 7
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto
zásadám alebo prijatím nových zásad.

Schválené uznesením OZ č. 35/2015, zo dňa 24.4.2015.

V Perín-Chyme.
.......................................................
MVDr. Ladislav Molnár PhD.
starosta obce
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