Obecné zastupiteľstvo obce vo Východnej na základe §11 ods.4 písm. k, zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje tieto

Zásady odmeňovania
poslancov obce Východná
1.
Prostriedky na odmeny priznané za výkon verejnej funkcie pre poslancov Obce , ktorí sa
podieľajú na práci OcZ alebo v jeho orgánoch schvaľuje OcZ v rámci rozpočtu obce , alebo
jeho úprav na príslušný kalendárny rok.
2.
Návrh výšky odmien na výkon verejnej funkcie pre poslancov , ktorí sa podieľajú na práci
OcZ alebo jeho orgánov , spracováva zamestnanec obce referátu personalistiky a miezd podľa
ďalej uvedeného obsahu v bode č.4 podľa účasti na zasadnutiach OcZ a jeho komisií na
základe predložených prezenčných listín, ktoré sú súčasťou účtovných dokladov
k oprávnenosti vyplatenia príslušných odmien. Vyplatenie odmien sa realizuje v štvrťročných
obdobiach na základe predloženého návrhu , ktorý schvaľuje starosta obce.
3.
Odmena zástupcovi starostu obce za výkon verejnej funkcie sa stanovuje vo výške 10% platu
určenom zák. č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov
a primátorov miest v z.n.p. §4 ods. 1 .
4.
Činnosť
Základná sadzba/periodicita
Poslanec OcZ
50,- € /účasť na rokovaní OcZ
Predsedovia komisií OcZ
5,- €/hod. účasti na rokovaní komisie
Člen komisie OcZ
5,- €/hod. účasti na rokovaní komisie
Vykonávateľ občianskeho obradu
12,- € realizovaný obrad v jednom dni
5.
OcZ týmto splnomocňuje starostu obce poskytnúť poslancovi obce aj vyššiu odmenu ktorá je
stanovená v bode č.4 v prípade vyššej časovej, alebo vecnej náročnosti činnosti výkonu tejto
funkcie, alebo splnenia mimoriadnej úlohy s rešpektovaním príslušných ustanovení zák.
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Opodstatnenosť poskytnutia vyššej odmeny
starosta obce zdokladuje písomným zdôvodnením s jeho doložením v súlade s postupom bodu
č.2 týchto Zásad.
6.
Poslanec má právo vzdať sa odmeny za výkon verejnej funkcie, s uvedením termínu
nadobudnutia účinnosti tejto skutočnosti. Túto skutočnosť písomne oznámi odovzdaním do
podateľne Obecného úradu vo Východnej.
7.
Zásady odmeňovania poslancov obce Východná schválilo Obecné zastupiteľstvo vo
Východnej na svojom zasadnutí dňa 18.12.2018 s ich účinnosťou v tento deň, pričom sa
týmto rušia Zásady odmeňovania poslancov obce zo dňa 11.2.2014.

Mgr. Pavel Krupa
Starosta obce Východná

