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Obecné zastupiteľstvo v Kunerade podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) sa uznieslo na
týchto zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Kunerade :
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Kunerade
(ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.
Článok 2
Odmeňovanie poslancov
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva Obce Kunerad, ktorí nie sú dlhodobo uvoľnený zo
zamestnania na výkon funkcie a obec im poskytuje nasledovné odmeny v súlade s § 25
ods.8, zák. č. 369/1990 Zb.:
- patrí odmena vo výške 20 EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Odmena sa vypláca polročne.
- pri neúčasti na zasadnutí zastupiteľstva odmena poslancovi nepatrí.
- v prípade, ak nie sú zastupiteľstvo uznášaniaschopné, poslancom prítomným na zasadnutí
nepatrí odmena.
 Podkladom k vyplateniu odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia a zápisnica
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktorá dokumentuje aktívnu účasť na rokovaní
a spoluúčasť na riešení problémov obce.
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2. Ak je obecným zastupiteľstvom zriadená obecná rada podľa § 14 zákona č. 369/1990 Zb.,
prislúcha každému členovi obecnej rady odmena za každé
zasadnutie obecnej rady vo výške schválenej obecným zastupiteľstvom na príslušný
kalendárny rok.
Obecná rada nebola zriadená
 Podkladom k vyplateniu odmeny za zasadnutie obecnej rady je osobná iniciatíva
každého jej člena, prezenčná listina z rokovania obecnej rady a zápisnica z priebehu
rokovania obecnej rady.
3. Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie podľa §15 zákona č. 369/1990 Zb., schválilo jej
členov a aktívne pracujú na základe príslušnej komisie, navrhujú riešenia obyvateľov
obce, svojimi riešeniami participujú na rozvoji obce, možno im poskytnúť odmenu.
Členovia komisie pracujú bez nároku na odmenu
 V prípade ak je schválená odmena tak podkladom k výplate odmeny je prezenčná
listina zo zasadnutia odbornej komisie, zápisnica z rokovania komisie obecného
zastupiteľstva.
4. 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 niektorí z poslancov.
O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
5. Odmena nepatrí poslancom , ktorí sa písomne vzdali odmeny , že svoj mandát budú
vykonávať bez nároku na odmenu.
6. Výdavky súvisiace s výplatou odmien poslancom v zmysle týchto zásad sa uhrádzajú
z rozpočtových prostriedkov obce Kunerad.
7. Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zabezpečí občerstvenie a to vo výške 15 € na
jedno zasadnutie, schválené obecným zastupiteľstvom .

Článok 3
Odmeňovanie zástupcu starostu
1.

Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu v rozsahu určenom starostom
v písomnom poverení v zmysle §13b ods.3 zák. č. 369/1990 Zb. a nie je dlhodobo
uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu
funkcie určená starostom v súlade s §25 ods.7 zák. č. 369/1990 Zb. Odmenu určenú
starostom zástupcovi starostu obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od jej
určenia. Tým nie je dotknutý jeho nárok na odmenu podľa článku 2 týchto zásad
odmeňovania.
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Článok 4
Spoločné ustanovenia
1.

Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto
zásadám alebo prijatím nových zásad.
Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Uvedené zásady boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 01.03.2019
uznesením č. 3/25/2019.
2. Uvedené zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom dňa
01.03.2019
3. Dňom účinnosti týchto zásad odmeňovania sa rušia Zásady odmeňovania poslancov v Obci
Kunerad zo dňa 10.01.2011 .

V Kunerade 01.03.2019
Mgr.Monika Kavecká,MHA,MPH
starosta obce

Vyvesené: 11.03.2019
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