Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií, zapisovateľa obecného
zastupiteľstva, zástupcu starostu a členov Zboru pre občianske záležitosti
v Habovke.
čl. 1
Rozsah platnosti
1. Tieto zásady odmeňovania upravujú odmeňovanie za výkon funkcií vo volených
orgánoch obce Habovka.
2. Zásady odmeňovania sa vzťahujú na :
a) poslancov obecného zastupiteľstva,
b) predsedov a členov komisií OcZ,
c) zapisovateľov pri obecnom zastupiteľstve,
d) zástupcu starostu,
e) členov zborov pre občianske záležitosti pri obecnom úrade v Habovke.
3. Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce. Platové pomery
a odmeňovanie starostu obce sú upravené osobitným predpisom (zákon č. 320/2018 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších zmien a doplnkov).
4. Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie kontrolóra obce. Platové
pomery a odmeňovanie kontrolóra obce sú upravené osobitným právnym predpisom (§ 18 c
odst.1 až 6 v znení zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
čl. 2
Termín vyplácania odmien
1. Odmeny za výkon funkcií v príslušnom roku budú vyplácané podľa finančných možností
Obce Habovka, prostredníctvom obecného úradu mesačne pozadu na účet uvedený
poslancom, členom komisie, zapisovateľom alebo členom Zboru pre občianske záležitosti,
a to do 12 dňa v kalendárnom mesiaci. Odmena zástupcu starostu sa bude vyplácať mesačne
pozadu na účet uvedený zástupcom starostu a to do 12 dňa v kalendárnom mesiaci.
2. Podkladom pre výplatu odmien sú najmä prezenčné listiny z príslušných zasadnutí.
3. Celkový súčet odmien poslanca OcZ a člena komisie, vyplatených v kalendárnom roku
nesmie presiahnuť zákonom stanovenú maximálnu hranicu podľa § 15 ods. 4 a § 25 ods. 8
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V prípade dosiahnutia tejto hranice už v
príslušnom kalendárnom roku nevzniká nárok na vyplatenie akejkoľvek ďalšej odmeny.
čl. 3
Odmeny za výkon poslanca obecného zastupiteľstva a zapisovateľa
1. Za výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške
30,00 € za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
2. Za výkon funkcie zapisovateľa patrí odmena vo výške 30,00 € za každé zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
3. Poslanec obecného zastupiteľstva má právo sa vzdať odmeny poslanca za príslušný
kalendárny rok. Vzdanie sa odmeny musí byť písomne, formou čestného vyhlásenia poslanca
a zaevidované v registratúrnom denníku.
4. Starosta obce môže udeliť mimoriadne odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí
sa mimoriadnym spôsobom zaslúžia o rozvoj obce.

čl. 4
Zástupca starostu obce
1. Zástupcovi starostu obce, ktorý je písomne poverený zastupovaním starostu obce patrí
odmena, ktorej výšku určuje starosta obce v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
a ktorej výška závisí od rozsahu jeho poverenia a časovej náročnosti.
2. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu
v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného
starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, tak patrí plat starostu obce určeného
podľa zákona č. 320/2018 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov.
čl. 5
Odmeny predsedom a členom komisií
1. Za výkon predsedu komisie obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 15 € za každú
účasť na zasadnutí komisie a jej prípravu.
2. Za výkon funkcie člena komisie OcZ patrí odmena 10 € za každé zasadnutie.
3. Člen komisie OZ má právo sa vzdať odmeny, ktoré musí byť písomne formou čestného
vyhlásenia člena komisie a zaevidované v registratúrnom denníku.
Čl. 6
Odmeny členom ZPOZ
1. Členom Zboru pre občianske záležitosti patrí odmena 10 € za každú účasť na obrade
(sobáš - recitátor, spevák, hudobník, 1 kresba do pamätnej knihy sobášov a iné).
2. Podklady na vyplatenie odmien predkladá pracovníčka OcÚ poverená vedením zboru pre
občianske záležitosti pri OcÚ v Habovke.
Čl. 7
Záverečné ustanovenie
1. Odmeny podliehajú zdaňovaniu a povinnému poisteniu na sociálne a zdravotné poistenie
podľa platných predpisov
2. Zmeny a doplnky zásad odmeňovania schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Habovke.
3. Týmito zásadami sa zrušujú Poriadok odmeňovania poslancov a členov rady obecného
zastupiteľstva, zapisovateľa, členov komisií Obecného zastupiteľstva a členov Zboru pre
občianske záležitosti v Habovke zo dňa 26.08.2010 a Dodatok č.1 k zásadám odmeňovania
poslancov OcZ a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Habovke zo dňa 11.04.2012.
4. Tieto Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Habovke boli schválené uznesením
Obecného zastupiteľstva v Habovke č. 9/2019 zo dňa 22.02.2019 a nadobúdajú účinnosť odo
dňa 01.02.2019

JUDr. Alojz Lajčin
starosta obce

