ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ČIERNOM BALOGU
A ČLENOV KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

(schválené uznesením č. 79/2010 dňa 23. júna 2010)

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom Balogu 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 v Čiernom Balogu a členov komisií
obecného zastupiteľstva
Čl. 1
Rozsah platnosti
1) Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Čiernom Balogu (ďalej
len Zásady) upravujú odmeňovanie::
a) poslancov obecného zastupiteľstva,
b) poslancov - predsedov a členov stálych komisií pri obecnom zastupiteľstve,
(ďalej len „poslanec“).
2) Ďalej tieto zásady upravujú odmeňovanie členov komisií pri OcZ (stálych alebo
zriadených dočasne)
Čl. 2
Poslanecká odmena
1) Za každú účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čiernom Balogu (ďalej len
„OcZ“) patrí poslancovi odmena vo výške:
a) 10 EUR, ak zasadnutie trvá kratšie ako 3 hodiny
b) 17 EUR, ak zasadnutie trvá 3 hodiny a dlhšie
2) Poslancovi za neúčasť na rokovaní OcZ odmena nepatrí.
3) Poslancom OcZ s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, zohľadňujúc ich prácu a
aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie OcZ, príprave VZN, vnútorných
noriem obce, ako aj s prihliadnutím na ich aktivity v oblasti kultúrneho a spoločenského
života, môže byť poskytnutá mimoriadna odmena. O udelení a výške mimoriadnej
odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu obce uznesením.
4) V prípade, ak zamestnávateľ poslanca z dôvodu jeho účasti na rokovaní OcZ požiada
obec Čierny Balog o náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu,
resp. ak poslanec, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere požiada obec o
náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle príslušných ustanovení tohto článku Zásad
bude krátená vo výške vyplatenej náhrady.
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5) Poslancovi poverenému obecným zastupiteľstvom vykonávaním občianskych obradov
uzavretia manželstva pred matričným úradom patrí finančná odmena vo výške 17 EUR
za jeden obrad.

Čl. 3
Odmena predsedu a členov komisie Obecného zastupiteľstva v
Čiernom Balogu
1) Poslancovi, ktorý je predsedom komisie OcZ, patrí k poslaneckej odmene podľa Čl.2 týchto
Zásad aj odmena vo výške 17,- EUR za každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie.
2) Poslancovi, ktorý je členom komisie OcZ, patrí odmena ako členovi komisie podľa ods. 4).
3) Poslancovi za neúčasť na zasadnutí komisie OcZ odmena nepatrí.
4) Členovi komisie OcZ patrí za účasť na zasadnutí komisie odmena vo výške:
a) 10 EUR, ak zasadnutie trvá kratšie ako 3 hodiny
b) 17 EUR, ak zasadnutie trvá 3 hodiny a dlhšie.
5) V prípade, ak zamestnávateľ poslanca alebo člena komisie z dôvodu jeho účasti na rokovaní
predmetnej komisie požiada obec Čierny Balog o náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo
inej odmeny za prácu, resp. ak poslanec, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere
požiada mesto o náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle príslušných ustanovení tohto
článku Zásad bude krátená vo výške vyplatenej náhrady.
6) Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na zamestnanca obce, ktorý je na zasadnutie
komisie prizvaný a na tajomníka komisie.
7) Členovi komisie a tajomníkovi komisie, ktorí sú v pracovnom pomere s obcou Čierny Balog
odmena podľa tohto článku alebo jej časť nepatrí, ak sa zasadnutie komisie koná v ich
pracovnom čase.
8) Členom komisií a ich tajomníkom s prihliadnutím na kvalitu činnosti komisie, zohľadňujúc ich
prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie OcZ, príprave VZN, vnútorných
noriem obce, ako aj s prihliadnutím na ich aktivity v oblasti kultúrneho a spoločenského
života, môže byť poskytnutá mimoriadna odmena. O udelení a výške mimoriadnej odmeny
rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu obce uznesením.
Čl. 4
Zúčtovanie odmien poslancov a členov komisií
1) Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov podľa Čl.2 ods. 1 a Čl. 3 týchto Zásad, sú
prezenčné listiny zo zasadnutí OcZ a zo zasadnutí komisií s vyznačením dĺžky trvania
zasadnutí.
2) Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancom vykonávajúcim občianske obrady podľa Čl. 2.
ods. 5 týchto zásad je polročné vyúčtovanie počtu obradov na základe podkladov
z matričného úradu.
3) Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje.
4) Odmeny podľa Čl.2 ods. 1 a Čl. 3 sa spracovávajú polročne a vyplácajú sa vo výplatnom
termíne Obecného úradu v Čiernom Balogu, t.j. do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po
skončení kalendárneho polroku poukázaním na účet poslanca v peňažnom ústave.
5) Odmeny podľa Čl. 2 ods. 3) a Čl. 3 ods. 8 týchto Zásad (mimoriadne odmeny) sú splatné do
15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli odmeny schválené, a to
poukázaním na účet poslanca v peňažnom ústave.
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6) Zápisnice a prezenčné listiny zo zasadnutí OcZ a komisií pri OcZ pre spracovanie a
vyplatenie odmien budú zapisovateľmi OcZ a komisií predkladané Ekonomickému oddeleniu
obecného úradu – referát Personalistiky a miezd najneskôr do skončenia kalendárneho
polroka, za ktorý sa odmeny zúčtovávajú.
7) Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú z rozpočtových
prostriedkov obce Čierny Balog.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1) V prípade zriadenia obecnej rady bude odmeňovanie členov obecnej rady riešené dodatkom
k týmto Zásadám.
2) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Čiernom Balogu boli schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva v Čiernom Balogu č. 79/2010 dňa 23. júna 2010.
3) Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
4) Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia OcZ.

V Čiernom Balogu, dňa 28. júna 2010

Ing. František Budovec
starosta obce
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