Zásady
odmeňovania poslancov Obecného zastupitePstva obce Čechy, zástupcu
starostu obce Cechy, člerrov komisií pri OZ Cechy a členov Zboru pre
občianske zátežitosti v čechách.
Obecné zastupiteťstvo v Čechách podťa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods, 9
zákonač.I02l20I0 Zb,,ktoým sa mení a dopíňa zákonSlovenskej národnej raáy ě.36911990
Zb. o obecnom zriadenív zneni neskorších predpisov lzákono obecnom niadenílsa uznieslo
na qýchto zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií pri obecnom zastupiteťstve
v Cechách.

čHnok 1

všeobecné ustanovenia
Účelom týchto zásad, je určiťpravidlá odmeňovania poslancov , zástupcu
starostu, členov komisií pri obecnom zastupiteťstve v Čechách a členov Zbojtupre občianske
záležitosti v Čechách pri zohíaďnení úloh á časovej náročnosti výkonu týchto funkcií.

čHnok 2

Odmeňovanie poslan cov OZ
1.

Poslancovi sa poskytnú nasledovné odmeny:

al zakaŽďú ÚČast'poslanca na zasadnutí obecného zastupiteťstva vo výške 25 €
2. Podkladom pre výpočet odmien poslancom OZbuďúprezeněné listiny z jednotlivých

zasadnutí

3.

V PríPade neúčastiposlanca na zasadnutí , aj keď ospravedlnenej

, sa odmena nevypláca.

4. Poslancovi sa poskytuje odmena
a Priebehu obecných

za al<tívru účasťna organizovaní, zabezpečovaní
akcií vo r}ške 5 € zaakciu. Evidencia účastiposlancov na týchto

akciáchje vedená na obecnom úrade.

5. Poslancovi moŽno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade váčšejnáročnosti výkonu

tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh.ra tuto odmenu piedkladá
starosta obce alebo niektoý z poslancov, O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rózhoduje
obecné zastupitel'stvo prij atím uznesenia.

článok 3

Odmeňovanie zástupcu starostu
ZástuPcovi starostu patrí odme na za každt účast'na zasadnutí obecného zastupiteťstva
vo výŠke45 €, Zástupcovi starostu možno poskytnút'mimoriadnu odmenu v prípade uaes.;
nároČnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na
túto
odmenu Predkladá Staíosta obce alebo niektorí z poslancov. O poskýnuti tejto odmeny jej
a
ýške rozhoduj e obecné zastupiteťstvo prij atím uznesenia.

čHnot< 4
odmeňovanie členov komisií oz

1,

Predsedovi komisie pri OZ Čechy za zvolanie, prípravu a vedenie rokovania sa
poskytuje odmena vo ýške 10 €.
člena na zasadnutí
2. Členom komisie pi OZ Čechy sa poskytuje odmena zakaždíúčasť
komisie vo výške 5 €
a
Odmeny sa vyplácajinazél<7ade vedených prezenčných listín a krátkych zápisov
z jednotlivých zasadnutí.
_,} _

čhnok 5

Odmeňovanie členov Zboru pre občian ske záležitosti v Čechách

i. Obec poskytne finančnúodmenu členom Zborupre občianske záležitosti, ktorí
účinkujúa pomáhajú pri občianskych obradoch alebo slávnostiach ll uvítanie detí do
života, oběianske pohreby, strieborné zlaté a diamantové svadby a pod./ vo výške 5 €
za jednu akciu . Tieto odmeny sa neposkylujú zamestnancom obce a starostovi obce.
Odmeny sa vyplácajúnazáklade vedenej úěasti na akciách Zbotupre občianske
záIežitosti.

čHnok 6
Spoločnéustanovenia
Odmeny poslancom a členom komisií pti OZ sa lyplácajú v zmysle týchto zásad
spravidla súhrne íaz za obdobie - ročne k 31 .I2. v príslušnom roku.
2. Odmeny sa vyplácajú v hotovosti v pokladni obecného úradu.
J. Uvedené zásady móže Obecné zastupiteťstvo kedykoťvek meniť formou dodatku
k týmto zásadám alebo prijímaním nových zásad.
4. Na prijatie týchto zásadalebo na ich zmenv sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej váčšiny
všetkých poslancov.
1.

ČHnok 7

záverečnéustanovenie
Uvedené zásady boli schválené Obecným zastupiteťstvom v Čechách dňa 20.8.2010
uznesením čísloXXI/9|2010.
2. Uvedené zásady nadobúdajúplatnosť dňom ich schválenia Obecným zastupiteťstvom,
1.

V Čechách dňa 20.8.2010
Ing. Jozef Baranovič
starosta obce:

