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Dôvodová správa

k Zásadám odmeňovania poslancov v Obci Kašov

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.
Okrem toho podľa § 25 ods. 9 citovaného zákona :
„Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť
výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.“
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Obec Kašov

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NÁVRH
Zásady odmeňovania poslancov
v Obci Kašov
Obecné zastupiteľstvo Obce Kašov v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je obecnému zastupiteľstvu schvaľuje
tieto zásady odmeňovania poslancov.
Článok 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov pri zohľadnení úloh a časovej
náročnosti výkonu ich funkcie.
2. Poslancom poskytuje Obec Kašov 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.
Článok 3
ODMENY POSLANCOV
1. Poslancom sa poskytujú nasledovné odmeny:
a/ za každú osobnú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva – 20,- Eur
b/ za aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečení podujatí organizovaných obcou vo
výške 10,- Eur, za každú osobnú účasť na podujatí.
2. V prípade, že účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1 je kratšia, 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.
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Článok 4
ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCU STAROSTU
1. Poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo plne uvoľnený
so zamestnania, patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu odmena vo výške 30,- Eur.
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
VÝPLATA ODMENY
1. Odmeny poslancov podľa článku 3. písm. a) sa spracovávajú raz ročne a vyplácajú sa
v termíne k 31.12. daného roka. Podkladom pre zúčtovanie týchto odmien poslancom sú
prezenčné listiny zo zasadnutí orgánov OZ.
2. Výdavky súvisiace s výplatou odmien poslancom v zmysle týchto zásad sa uhrádzajú
z rozpočtových prostriedkov obce.

Článok 6
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Poslancovi patrí tiež náhrada skutočných cestovných výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti
s výkonom funkcie poslanca.
2. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto
zásadám alebo prijatím nových zásad.
Účinnosť Zásad odmeňovania je od 17.12.2018.
3. Dňom účinnosti týchto zásad stráca platnosť VZN č. 1/2015 – Zásady odmeňovania
poslancov OZ zo dňa 2.1.2015.
Schválené uznesením OZ č. 32/2018, zo dňa 17.12.2018.
V Kašove, dňa 17.12.2018

.....................................
Ing. Róbert Katuš
starosta obce

4

