Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov a členov komisií pri
zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.
2. Odmenu poskytuje Obec Spišské Bystré v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Odmena poslanca v kalendárnom roku nesmie presiahnuť jeden mesačný plat starostu bez
navýšenia podľa príslušnej platovej skupiny podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov.
4. Odmena člena komisie, ktorý nie je poslancom, v kalendárnom roku nesmie presiahnuť
jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny podľa
zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení v znení neskorších predpisov.
Článok 2
Rozsah pôsobnosti
1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie:
a) poslancov
b) poslancov – predsedov a členov komisií
c) členov komisií, ktorí nie sú poslancami
d) poslancov vykonávajúcich občianske obrady
Článok 3
Odmeny poslancov
1. Poslancom sa poskytujú nasledovné odmeny:
a) vo výške 17 eur za každú účasť poslanca na zasadnutí,
b) vo výške 10 eur predsedovi príslušnej komisie pri OcZ za každé zasadnutie komisie, odmena
mu však nepatrí podľa písm. c) tohto článku,
c) vo výške 9 eur za každú účasť poslanca na zasadnutí komisie pri OcZ, ktorej je členom
a členovi príslušnej komisie pri OcZ, ktorý nie je poslancom,
d) vo výške 10 eur za jeden obrad sobášiaceho.
2. 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 jaj výšky rozhoduje OcZ
prijatím uznesenia.
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3. Poslanec obecného zastupiteľstva sa môže vzdať svojho práva na odmenu poslanca, ktoré
mu prináleží podľa týchto zásad. Práva na odmenu sa poslanec vzdá písomným Prehlásením
o vzdaní sa práva na odmenu poslanca. Vzdanie sa práva na odmenu poslanca je účinné dňom
doručenia Prehlásenia o vzdaní sa práva na odmenu poslanca do podateľne obecného úradu.
4. V prípade, že účasť poslanca na rokovaniach obecného zastupiteľstva je kratšia ako polovica
času trvania tohto rokovania, kráti sa mu uvedená odmena na polovicu.
Článok 4
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Zástupcovi starostu, ktorý nie je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa
§ 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, nie je poskytnutá pravidelná mesačná odmena. Týmto
nie je dotknutá odmena podľa Článku 3 bodu 1 zásad.
2. Odmena za výkon funkcie zástupcu starostu sa stanoví:
a) v závislosti od rozsahu zastupovania, ktoré určí starosta v písomnom poverení a v závislosti
na úlohách, ktoré zástupca starostu skutočne vykoná,
b) podľa skutočného výkonu zastupovania v posudzovanom období a jeho časovej náročnosti.
3. Návrh na odmenu zástupcovi starostu predkladá starosta obce a o poskytnutí tejto odmeny
a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Týmto nie je dotknutá mimoriadna odmena podľa
Článku 3 bodu 2 zásad.
Článok 5
Vyplácanie odmien
1. Odmeny budú vyplatené za kalendárny rok v mesiaci december. Podkladom na vyplatenie
odmeny sú zápisnice a prezenčné listiny zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií.
V prípade odmeny za vykonávanie občianskych obradov - sobášov bude podkladom zoznam
sobášov s uvedením údajov o tom, kto a koľko sobášov vykonal.
2. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca alebo člena komisie, ktorý nie je
poslancom, výnimočne aj v hotovosti v pokladni obecného úradu.
Článok 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Poslancovi patrí tiež náhrada skutočne vynaložených cestovných výdavkov, ktoré mu vznikli
v súvislosti s výkonom funkcie poslanca alebo člena komisie pri výjazde mimo obec Spišské
Bystré. Takýto výjazd musí byť vopred odsúhlasený obecným zastupiteľstvom.
2. Schválením týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Obce Spišské Bystré
účinné dňa 01.04.2012 a ich Dodatok č. 1 účinný dňa 01.02.2016.
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3. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré boli schválené
na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2018 prijatím Uznesenia č. 2/2018/6. Dňom
schválenia nadobúdajú platnosť a účinnosť.

V Spišskom Bystrom dňa 13.12.2018

...........................................
Mgr. Marián Luha, v.r.
starosta obce
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