
OBEC JASOV
Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom

 na funkčné obdobie 2014 -2018.
po I.  zmene zo dňa 29.06.2015

Schválené dňa: 16.02.2015
Uznesenie číslo: 24/02OZ/2015
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Obecné zastupiteľstvo obce Jasov  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 obecného zastupiteľstva
a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom

 na funkčné obdobie 2014 -2018 po I. zmene.

Preambula

Poslanci obecného zastupiteľstva v Jasove nie sú dlhodobo uvoľnení zo zamestnania pre 
výkon funkcie a pre to im nepatrí mesačný plat za výkon funkcie.

Čl. 1
Rozsah pôsobnosti

1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Jasove(ďalej len 
„zásady odmeňovania“) upravujú odmeňovanie:
a) poslanca – zástupcu starostu obce,
b) poslanca obecného zastupiteľstva,
c) poslanca – predsedu a člena komisie pri obecnom zastupiteľstve,
d) neposlanca – člena komisie pri obecnom zastupiteľstve.
e) poslanca a neposlanca – pri výkone občianskych obratov

2. Účelom týchto zásad odmeňovania je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií a pri výkone občianskych obratov 
v  Jasove  pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.

Čl. 2
Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva

1. Výška odmeny by sa mala odvíjať od toho, koľko času poslancom výkon ich funkcie 
zaberá a od kvality ich práce.

2. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí paušálna odmena, vo výške 90,- € za výkon 
funkcie štvrťročne

3. Poslancovi patrí odmena za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a za účasť na 
pracovnej porade obecného zastupiteľstva vo výške  12,- € za každú hodinu.
Hodinová odmena patrí poslancovi za účasť minimálne  30 minút na rokovaní.
Odmena je splatná štvrťročne.
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4. Za neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva odmena poslancovi neprislúcha.

5. Poslancovi možno priznať aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu 
tejto funkcie, alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Za mimoriadnu úlohu sa 
považuje vypracovanie kompletného návrhu všeobecného záväzného nariadenia, 
návrhu projektu na získanie finančných prostriedkov, 10 návrhov na uznesenie 
obecného zastupiteľstva, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí, 
výnimočnú aktivitu v práci poslanca na verejnosti, na prípravách a organizovaní 
slávnosti dni obce, športové a iné kultúrne podujatia organizované obcou .

6. Návrh na túto odmenu predkladá finančná komisia. Výška odmeny môže byť 
maximálne 100 ,- € ročne. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

Čl. 3
Odmeňovanie zástupcu starostu obce

1. Poslancovi vykonávajúcemu aj funkciu zástupcu starostu obce, ktorý  je poverený 
výkonom kompetencií na základe písomného poverenia starostu vykonávať úkony 
a činnosti ustanovené v poverení   patrí aj štvrťročná odmena.

2. Štvrťročná výška odmeny zástupcu starostu je  660,- € mesačne.

3. Okrem štvrťročnej odmeny patrí poslancovi vykonávajúcemu funkciu zástupcu 
starostu obce aj  odmena podla čl.2 ods. 2 aj ods. 3  týchto zásad štvrťročne.

Čl. 4
Odmeňovanie komisií pri obecnom zastupiteľstve

a redakčnej rady obecných novín

1. Členom komisií za ich aktívnu činnosť patrí finančná odmena 30,- € za každé 
zasadnutie komisie

2. Predsedovi komisie za jeho činnosť patrí finančná odmena 40,- € za každé zasadnutie 
komisie.

3. Členovi komisie – neposlancovi, prislúcha odmena 30,- € za každé  zasadnutie 
komisie, 
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4. Z každého zasadnutia komisie musí byť spísaná zápisnica z rokovania, s potvrdenou 
účasťou prítomných členov komisie v prezenčnej listine.

5. Odmena sa vyplatí za podmienok, že sa komisia stretne minimálne 1x za polrok a na 
zasadnutí sa bude riešiť konkrétna úloha.

6. V prípade, že komisia zasadne v priebehu mesiaca  2x,  odmena sa vypláca len raz a to
vo výške stanovenej v bode 1, 2 a 3 čl. 4 týchto zásad

7. Členovi komisie, ktorý sa nezúčastňuje na činnosti komisie odmena neprináleží.

8. Členom komisií možno priznať aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti 
výkonu tejto funkcie, alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Za mimoriadnu 
úlohu sa považuje   výnimočná aktivita v práci člena komisie na verejnosti, na 
prípravách a organizovaní slávnosti dni obce, športové a iné kultúrne podujatia 
organizované obcou .

9. Návrh na túto odmenu predkladá predseda komisie obecnému zastupiteľstvu. Výška 
odmeny môže byť maximálne 100 ,- € ročne. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške 
rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

10. Členom  redakčnej rady za spracovanie a vydanie jedného čísla obecných novín
patrí odmena vo výške   400,- €. Návrh na výšku odmeny pre jednotlivých členov
dáva redakčná rada starostovi obce.

11. Odmeny podľa bodov 1, 2 a 3 tohto článku sa na nich nevzťahujú. 

Čl. 5
Odmeňovanie  za účinkovanie na občianskych obradoch 

1. Občianskymi obradmi sa v zmysle tejto smernice rozumejú: 

      a)   uzatvorenie manželstva 

      b)   pohreb a smútočná rozlúčka na civilnom pohrebe 

             c)   uvítania deti do života

2. Poslancovi, ktorý v mene obce vykonáva funkciu sobášiaceho alebo rečníka na 
občianskom obrade patrí odmena vo výške 20,-€ za jeden obrad. Ak sa v jeden deň 
koná ďalší obrad, za tento patrí odmena vo výške 12,- €.

3. Neposlancovi - recitátorovi, spevákovi a hudobníkovi patrí 20,-€ jeden obrad. Ak sa v 
jeden deň koná ďalší obrad, za tento patrí odmena vo výške 12,- €.
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4. Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancom vykonávajúcich sobáše a občianske 
obrady je vyúčtovanie počtu obradov na základe podkladov z matriky a  pre občianske
záležitosti.

5. Odmeny sa vyplácajú vo výplatnom termíne obecného úradu v Jasove a to 12. deň 
nasledujúceho mesiaca  za predchádzajúci mesiac.

Čl. 6
Zúčtovanie odmien poslanca obecného zastupiteľstva 

a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom

1. Podkladom  na  zúčtovanie  odmien  poslancov  obecného  zastupiteľstva  a členov
orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom podľa čl. 2 ods. 3), čl. 4 ods.1, ods.2) a
ods.3)  a  čl.  6  ods.1)  týchto  zásad,  sú  prezenčné  listiny  z rokovaní  obecného
zastupiteľstva a  komisií obecného zastupiteľstva. 

2. Odmeny  podľa  čl.  2,  čl.3  a  čl.  4  ods.  1)  až  osd.  3)  a  čl.  5  sa  spracovávajú
štvrťročne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne zamestnancov obce prevodom na
bankový účet alebo v hotovosti na obecnom úrade obce. 

3. Odmeny podľa čl. 4 ods.10) sa vyplácajú vo výplatnom termíne zamestnancov obce
nasledujúci mesiac po zverejnení občasníka v obci Jasov a to prevodom na bankový
účet alebo v hotovosti na obecnom úrade obce.  

4. Odmeny budú vyplatené po zdanení a odpočítaní odvodov do poistných fondov  podľa
platných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

5. Zápisnice a prezenčné listiny z rokovaní obecného zastupiteľstva   a komisií obecného
zastupiteľstva budú predkladané príslušnému zamestnancovi obce vždy k poslednému
dňu príslušného  kalendárneho  mesiaca.  V prípade  nedodržania  uvedeného  termínu
bude odmena vyplatená v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

 
6. Výdavky,  súvisiace  s  výplatou  odmien  v  zmysle  týchto  zásad  sa  uhrádzajú  z

rozpočtových prostriedkov obce.

7. Odmena  nepatrí  poslancovi  obecného  zastupiteľstva,predsedovi  komisie  a členovi
komisie  obecného  zastupiteľstva,  ktorý  písomne  vyhlási,  že  svoj  mandát  poslanca
obecného zastupiteľstva,  predsedu komisie  obecného zastupiteľstva a člena komisie
obecného zastupiteľstva bude vykonávať bez odmeny.

8. Poslanec  obecného zastupiteľstva,  predseda komisie  obecného zastupiteľstva a člen
komisie  obecného  zastupiteľstva  môže  svoje  vyhlásenie  zobrať  späť,  na  základe
ktorého  mu  patrí  odmena  podľa  zásad  odmeňovania  poslancov  obecného
zastupiteľstva obce Jasov a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom.
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Čl. 7
Spoločné ustanovenia

1. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku 
k týmto zásadám alebo prijatím nových zásad. Na prijatie týchto zásad alebo na ich 
zmenu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

2. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov, zriadených
obecným  zastupiteľstvom  boli  schválené  uznesením  obecného  zastupiteľstva  obce
Jasov  č. 24/02OZ/2015 dňa 16.02.2015.

3. I.  zmena zásad odmeňovania  poslancov obecného zastupiteľstva  a členov orgánov,
zriadených  obecným  zastupiteľstvom  bola  schválená  uznesením  obecného
zastupiteľstva obce Jasov  č. 56/06OZ/2015 dňa 29.06.2015.

4. Schválením týchto zásad strácajú platnosť doteraz platné Zásady odmeňovania 
poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva 
schválené uznesením č. 06/01OZ/2007  bod 2), č. 32/03OZ/2011....

5. Zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia s účinnosťou od 1.7.2015.

V Jasove, dňa 1.7.2015

  Ing. Gabriel  Nagy                        
      starosta obce
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