Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva obce Vojka
Obecné zastupiteľstvo vo Vojke podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods.9 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto Zásady
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Vojke:
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§1
Úvodné ustanovenie
Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva a zástupcu
starostu obce Vojka.
§2
Odmeňovanie zástupcu starostu
Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy primátora po zániku mandátu starostu pred
uplynutím funkčného obdobia, patrí plat v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov.
§3
Povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva
Poslanec je povinný najmä:
a) Zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní
b) Dodržiavať štatút obce, organizačný a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
c) Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov
d) Zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov do ktorých bol
zvolený
§4
Odmeňovanie poslancov
Funkcia poslanca sa zasadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného
pomeru
Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce základná poslanecká odmena štvrťročne
vo výške 50,- Eur v čistom. Ak poslanec z dôvodov spočívajúcich na jeho strane
(najmä, nie však výlučne – dočasná práceneschopnosť poslanca, zdržiava sa mimo
územia SR a pod.), nie je schopný najmenej jeden kalendárny mesiac vykonávať
poslaneckú prácu, poslancovi za daný kalendárny mesiac nebude odmena vyplatená.
Za každú účasť na rokovaní OZ vo Vojke patrí poslancovi odmena vo výške 5,- Eur v
čistom.
V prípade neospravedlnenej neúčasti na plánovanom zasadnutí OZ alebo za účasť
kratšiu ako 75% z celkového času zasadnutia sa poslancovi základná odmena podľa
odseku 2) tohto článku nepriznáva.
V prípade ospravedlnenej neúčasti poslanca na plánovanom zasadnutí OZ sa odmena
podľa ods.2) tohto článku zníži o 10%.
V prípade, ak zamestnávateľ poslanca z dôvodu jeho účasti na rokovaní OZ požiada
Obec Vojka o refundáciu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu resp.

ak poslanec, ktorý nie je v pracovnom pomere alebo obdobnom pomere požiada Obec
Vojka o náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle príslušných ustanovení tohto
článku Zásad bude krátená vo výške vyplatenej náhrady.
7) V prípade, že poslanec vo svojom voľnom čase vykoná výnimočnú činnosť (napr. pri
odstraňovaní následkov živelných pohrôm, záchranu života, vysoko prospešnú vec pre
obec a podobne) môže obecné zastupiteľstvo tohto poslanca na návrh starostu
jednorázovo odmeniť aj nad rámec odmeny uvedenej v odseku 2 tohto článku.
§5
Výplata odmien
1) Odmena bude vyplatená:
a) Štvrťročne – odmena poslancov podľa § 4 ods.2
2) Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca.
3) Podkladom pre výplatu odmeny sú:
a) Prezenčné listiny OZ
b) Hlasovanie poslancov OZ
4) Odmeny podliehajú zdaňovaniu podľa platných predpisov.
§6
Vzdanie sa odmeny poslanca
1) Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca.
2) Čestné vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť zaslané na obecný
úrad v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku.
§7
Záverečné ustanovenia
1) Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje OZ.
2) Rušia sa Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vojke schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vojke č.19/12 zo dňa 25.06.2012
3) Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vojke boli
schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vojke č. ........... zo dňa ...................
a nadobúda účinnosť dňom 01.07.2018.
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