Zásady odmeňovania poslancov Obce Richvald
čl. 1
Všeobecné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Richvalde v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na svojom zasadnutí dňa 25.06.2010, uznesením č. 8
schválilo tieto Zásady odmeňovania poslancov Obce Richvald.
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čl. 2
Predmet úpravy
Tieto zásady odmeňovania sa vzťahujú na odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v
Richvalde
Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce. Platové pomery
a odmeňovanie starostu obce sú upravené osobitným právnym predpisom (zákon č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
zmien a doplnkov).
čl. 3
Poslanec obecného zastupiteľstva
Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške 20 EUR za každú
osobnú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Poslancovi patrí odmena aj v prípade neúčastí na zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípade,
že poslanec sa nezúčastnil na rokovaní zastupiteľstva z dôvodu poverenia a plnenia úloh
určených zastupiteľstvom, resp. starostom obce, alebo z iných vážnych dôvodov uznaných
starostom obce.
V prípade, že je z dôvodu nedostatočného počtu poslancov obecné zastupiteľstvo neuznášania
schopné, patrí prítomnému poslancovi odmena len vo výške 20 % z odmeny podľa ods. 1/ tohto
článku.
Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom na základe účasti na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva sú prezenčné listiny obecného zastupiteľstva.
čl. 4
Zástupca starostu obce
Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu patrí okrem poslaneckej odmeny podľa čl.
3 týchto zásad aj odmena vo výške 30 EUR za každý kalendárny mesiac výkonu funkcie.
Alikvotná časť odmeny mu patrí aj za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k povereniu výkonom
funkcie zástupcu starostu a súčasne aj za kalendárny mesiac zániku výkonu funkcie, a to
prepočítanej na kalendárne dni výkonu funkcie.
Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom
rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, tak patrí plat starostu obce určeného podľa zákona
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších zmien a doplnkov.

čl. 5
Predseda a člen stálej komisie obecného zastupiteľstva
1. Poslancovi, ktorý je súčasne predsedom stálej komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej
odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 8 EUR vynásobená počtom uznášania sa
schopných zasadnutí komisie v príslušnom kalendárnom roku, najviac v rozsahu 12 zasadnutí
v kalendárnom roku.
2. Poslancovi, ktorý je súčasne členom stálej komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej
odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 5 EUR vynásobená počtom uznášania sa
schopných zasadnutí komisie v príslušnom kalendárnom roku, najviac v rozsahu 12 zasadnutí
v kalendárnom roku.
3. Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom na základe účasti na zasadnutiach stálej komisie
obecného zastupiteľstva sú prezenčné listiny komisie.
čl. 6
Odmena za organizovanie a účasť na podujatiach organizovaných obcou
1. Poslancovi, ktorý v mene obce organizuje, alebo sa aktívne podieľa na organizovaní podujatia
patrí odmena vo výške 10 EUR za podujatie.

2. Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom na základe účasti na podujatí sú prezenčné listiny
vedené Obecným úradom.
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čl. 7
Mimoriadna odmena poslanca
Poslancovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce, môže byť v kalendárnom
roku priznaná jednorazová mimoriadna odmena vo výške max 100 EUR.
O priznaní a výške odmeny rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.
Návrh na schválenie jednorazovej odmeny môže podať výlučne starosta obce, poslanec alebo
skupina poslancov obecného zastupiteľstva, a to najneskôr 5 dní pred konaním zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
čl. 8
Úhrada a vyúčtovanie odmien poslancov
Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancov podľa tejto smernice je uznesenie Obecného
zastupiteľstva v Richvalde č. 8 zo dňa 25.06.2010, ktorým boli schválené tieto Zásady
odmeňovania poslancov Obce Richvald.
Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom na základe účasti na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva, obecnej rady, komisie a občianskych obradoch sú príslušné prezenčné listiny.
Odmeny sú vyplácané štvrťročne a sú splatné pozadu vo výplatnom termíne Obce Richvald ako
zamestnávateľa, t.j. do 19.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Odmeny vyplácané na kalendárny rok sú splatné do 19.12. príslušného kalendárneho roku.
Odmeny poslancom podľa týchto zásad sú vyplácané Obcou Richvald prostredníctvom Obecného
úradu v Richvalde, ktoré súčasne vedie príslušnú účtovnú evidenciu.

čl. 9
Záverečné ustanovenia
1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obce Richvald schválilo Obecné zastupiteľstvo v Richvalde
v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov na svojom zasadnutí dňa 25.06.2010, uznesením č.8.
2. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obce Richvald nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.

V Richvalde dňa 25.06.2010

Ing. Anna Foľtová
starostka obce

