OBEC CHORVÁTSKY GROB
Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV, VOLENÝCH FUNKCIONÁROV SAMOSPRÁVY OBCE
CHORVÁTSKY GROB A ĎALŠÍCH OBČANOV PRACUJÚCICH PRE SAMOSPRÁVU OBCE
(účinné od 01.03.2015)

§1
Úvodné ustanovenie
(1) Práca poslanca obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob (ďalej len "obecného
zastupiteľstvo", alebo "poslanec") a člena komisie – neposlanca (ďalej len "neposlanec"), je
dobrovoľná činnosť, ktorú vykonáva mimo pracovného času a bez prerušenia pracovného alebo
obdobného pomeru.
(2) Poslancovi a neposlancovi sa poskytuje odmena za pracovnú aktivitu, ktorá okrem priameho
kontaktu s občanmi je najmä za prácu a účasť v komisiách obecného zastupiteľstva, resp. rokovaniach
obecného zastupiteľstva, ako aj ďalších činností vyplývajúcich z mandátu poslanca, resp. neposlanca.
(3) Sobášiaci je osoba, ktorá je oprávnená sobášiť (ďalej len „sobášiaci“). Sobášiaci vykonáva aj
uvítanie nových občanov do života.
(4) Matrikárom je osoba, ktorá je prítomná pri sobášoch za matričný úrad obce Chorvátsky Grob.
§2
Predmet úpravy
Zásady odmeňovania poslancov, volených funkcionárov samosprávy a ďalších občanov pracujúcich
pre samosprávu obce (ďalej len "Zásady") upravujú poskytovanie :
a) odmeny poslancom,
b) odmeny neposlancom,
c) odmeny sobášiacemu,
d) odmeny matrikára.
§3
Tvorba odmien
Výdavky súvisiace s výplatou odmien podľa § 2 sa uhrádzajú z rozpočtovaných prostriedkov obce
Chorvátsky Grob (ďalej len „obec“).
§4
Odmeny poslanca
(1) Poslancovi sa priznáva odmena za tieto aktivity v prospech obce :
a) účasť na príprave a štúdiu materiálov na zasadnutie obecného zastupiteľstva vo výške - 30 € /
jedno zasadnutie obecného zastupiteľstva,
b) účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške - 30 €/ jedno zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
(2) Odmena sa vypláca v mesiaci december.
(3) V odmene poslanca je zároveň zahrnutá prípadná náhrada skutočných výdavkov, ktoré poslancovi
v súvislosti s výkonom funkcie vznikli, ako aj prípadná náhrada mzdy alebo ušlý zárobok v ponímaní §
25 ods. 5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len "zákon o obecnom zriadení").
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§5
Odmena neposlanca
(1) Neposlancovi sa priznáva odmena za túto aktivitu v prospech obce :
- účasť na zasadnutí komisie vo výške - 15 €/ jedno zasadnutie komisie.
(2) Odmena sa vypláca v mesiaci december.
§6
Odmena sobášiaceho
(1) Sobášiacemu náleží odmena vo výške - 30 €/ jeden sobášiaci deň, alebo jedno uvítanie nových
občanov do života.
(2) Odmena sa vypláca v mesiaci december.
§7
Odmena matrikára
(1) Matrikárovi náleží odmena vo výške - 30 €/ jeden sobášiaci deň.
(2) Odmena sa vypláca v mesiaci december.
§8
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
(1) Zrušujú sa Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Chorvátskom Grobe,
schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 106/2011 zo dňa 25.07.2011.
(2) Tieto Zásady boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 25/2015 dňa 17.02.2015.
(3) Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť 1. marca 2015.
(4) Každý poslanec, neposlanec, sobášiaci a matrikár sa môže vzdať svojej odmeny na základe
písomne doručenej žiadosti na Obecný úrad obce Chorvátsky Grob s účinnosťou od nasledujúceho
mesiaca, prípadne aktivity.
Ing. Radovan Benčík
starosta obce

IČO: 00304760 * DIČ: 2020662105 * 6601265001/5600 Prima banka Slovensko, a.s.
www.chorvatskygrob.sk * sekretariat@chorvatskygrob.sk * 02/45996310 -101

