Obecné zastupiteľstvo v Hornej Súči v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto

Zásady odmeňovania členov komisií Obecného zastupiteľstva
v Hornej Súči, ktorí nie sú poslancami
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Tieto zásady upravujú odmeňovanie:

1)
2)
3)
4)

členov komisií Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči, ktorí nie sú poslancami
zapisovateľky OZ
zapisovateľky OR
zapisovateliek komisií OZ
Čl. 2
Odmeny členov komisií, ktorí nie sú poslancami

1) Členovi komisie OZ, ktorí nie je poslancom OZ patrí odmena vo výške 15,EUR za každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie.
2) Odmena za prácu v komisii OZ sa členovi komisie priznáva za maximálne
jedno rokovanie komisie v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3) Členovi komisie OZ za neúčasť na zasadnutí komisie OZ odmena nepatrí.
4) Členovi komisie OZ, ktorí nie je poslancom OZ a ktorý bude vykonávať prácu
na kultúrnom, športovom príp. inom podujatí organizovanom obcou Horná
Súča patrí odmena za vykonanú prácu nasledovne:
a) odborné práce:
4,50€ / odpracovaná hodina
b) pomocné práce:
4,00€ / odpracovaná hodina
c) organizačné práce:
3,50€ / odpracovaná hodina
Čl.3
Odmeny zapisovateliek OZ, OR, komisií OZ
1) Zapisovateľke OZ patrí odmena vo výške 30,- EUR za účasť na zasadnutí OZ
2) Zapisovateľke OR patrí odmena vo výške 20,- EUR za účasť na zasadnutí OR
3) Zapisovateľke komisie OZ patrí odmena vo výške 15,- EUR za účasť na
zasadnutí komisie.
Čl.4
Zúčtovanie odmien
1) Podkladom na zúčtovanie odmien za účasť na zasadnutí predmetnej komisie
sú prezenčné listiny zo zasadnutí komisií.
2) Odmeny za účasť na zasadnutí komisie sa vyplácajú polročne k 30.6.
a k 31.12. príslušného roka vo výplatnom termíne zamestnávateľa t.j. do 15.
dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac s vykonaním zrážok v zmysle
osobitných predpisov.
3) Prezenčné listiny z rokovaní komisií OZ pre spracovanie a vyplatenie odmien
budú zapisovateľmi komisií predkladané mzdovej účtovníčke obce Horná Súča
vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka. V prípade

nedodržania uvedeného termínu bude odmena vyplatená v nasledujúcom
kalendárnom mesiaci.
4) V prípade skončenia mandátu člena komisie alebo vzdania sa odmeny počas
funkčného obdobia, bude odmena vyplatená pri zúčtovaní mzdy za mesiac,
kedy táto skutočnosť nastala.
5) Podkladom pre zúčtovanie odmien v zmysle čl.2 bod 4 – za prácu na podujatí
organizovanom obcou je pracovný výkaz podpísaný členom komisie, ktorý
prácu vykonal a schválený predsedom komisie, ktorá sa podieľa na
organizovaní predmetného podujatia.
Pracovné výkazy budú mzdovej
účtovníčke predkladané do 5 pracovných dní po ukončení podujatia.
Odmeny v zmysle čl.2 bod 4 sa vyplácajú pri zúčtovaní mzdy za mesiac, kedy
sa podujatie uskutočnilo s vykonaním zrážok v zmysle osobitných predpisov.
V prípade viacdňového podujatia, ktoré sa uskutoční na prelome mesiaca, sa
odmena vypláca za ten mesiac, kedy sa podujatie skončilo
Čl. 5

Vzdanie sa odmeny
1) Člen komisie OZ má právo vzdať sa odmeny za prácu v komisii OZ.
2) Odmena nepatrí členovi komisie OZ, ktorý vyhlási, že bude svoj mandát
vykonávať bez odmeny. Toto vyhlásenie musí mať písomnú formu a je účinné
najskôr doručením písomnosti do podateľne obce Horná Súča, ak sa v ňom
neuvádza iný termín nadobudnutia jeho účinnosti.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1) Zásady odmeňovania členov komisií OZ, ktorí nie sú poslancami Obecného
zastupiteľstva v Hornej Súči boli schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Hornej Súči číslo 22/02/2019-OZ zo dňa 18.3.2019.
2) Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje OZ.
3) Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.04.2019.
4) Schválením týchto zásad sa rušia zásady odmeňovania členov komisií OZ
v Hornej Súči, ktorí nie sú poslancami v znení dodatku č.1, ktoré boli
schválené uznesením OZ č. 18/08/2016-OZ zo dňa 9.12.2016.
.
Ing. Juraj Ondračka
starosta obce

