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Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Uherce
v zmysle príslušných ustanovení
Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

Smernica Obce Veľké Uherce č. 2018-01
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
a obecným zastupiteľstvom volených členov komisií,
ktorí nie sú poslancami
§1
Úvodné ustanovenia
Tieto zásady upravujú
a)
odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej aj len ako „poslanec“ / „poslanci“),1)
b)
odmeňovanie obecným zastupiteľstvom volených členov komisií, ktorí nie sú poslancami.2)

§2
Odmena za výkon funkcie poslanca
(1)

Poslancovi menovanému za zástupcu starostu patrí odmena vo výške 50 €/mesiac.

(2)

Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi odmena vo výške 30 €/1 zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

(3)

Pri neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa odmena podľa ods. (2) tohto paragrafu neposkytuje.

§3
Odmena za členstvo v obecnej rade
(1)

Za výkon funkcie člena obecnej rady patrí poslancovi odmena vo výške 10 €/1 zasadnutie obecnej rady.

(2)

Pri neúčasti na zasadnutí obecnej rady sa odmena podľa ods. (1) tohto paragrafu neposkytuje.

§4
Odmena za členstvo v komisii
(1)

Za výkon funkcie predsedu komisie patrí poslancovi odmena vo výške 10 €/1 zasadnutie komisie.

(2)

Za výkon funkcie člena komisie pri obecnom zastupiteľstve patrí poslancovi odmena vo výške 10 €/1
zasadnutie komisie.

(3)

Za výkon funkcie člena komisie pri obecnom zastupiteľstve, ktorý nie je poslancom, patrí každému
členovi komisie odmena vo výške 10 €/1 zasadnutie komisie.

1)
2)

§ 11 ods. (4) písm. k) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 15 ods. (4) Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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(4)

Pri neúčasti na zasadnutí komisie sa odmeny podľa ods. (1), ods. (2) a ods. (3) tohto paragrafu
neposkytujú.

§5
Odmena sobášiaceho
Poslancovi, ktorý bol poverený výkonom funkcie sobášiaceho,3) patrí odmena vo výške 15 €/1 obrad.

§6
Spoločné ustanovenia
(1)

Odmeny sa poslancovi a obecným zastupiteľstvom volenému členovi komisie, ktorý nie je poslancom,
vyplácajú prostredníctvom obecného úradu ročne, a to najneskôr do 31. decembra v príslušnom
kalendárnom roku.

(2)

Odmena patrí poslancovi a obecným zastupiteľstvom volenému členovi komisie, ktorý nie je
poslancom, za každú vykonávanú funkciu.

(3)

Podkladom pre výplatu odmien sú najmä prezenčné listiny.

§7
Zrušovacie ustanovenie
Ku dňu účinnosti tejto smernice sa zrušuje interný predpis s názvom „Zásady odmeňovania poslancov
a volených orgánov obce Veľké Uherce“ zo dňa 16.12.2010.

§8
Záverečné ustanovenia
Tieto „Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a volených členov komisií, ktorí nie sú
poslancami“, schválilo obecné zastupiteľstvo obce Veľké Uherce dňa 13.12.2018 uznesením č. 2018/024 a
nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2019.
Úradná pečiatka Obce Veľké Uherce

Vo Veľkých Uherciach, 13.12.2018

3)

Ing. Alena Chalupová v. r.
.............................................
Ing. Alena Chalupová
starostka obce

§ 4 ods. (1) Zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov
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