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Prílohy
Obecné zastupiteľstvo obce Jakubov podľa § 25 ods. 9 zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpis na svojom zasadnutí prerokovalo a schválilo

Zásady odmeňovania poslancov samosprávy
Článok 1.
Zástupca starostu
1. Zástupca starostu vykonáva funkciu bez uvoľnenia zo zamestnania. Za výkon povinnosti
mu patrí odmena vo výške 4,50 Eur brutto/ 1 hod. Odmena mu bude vyplácaná mesačne
vo výplatnom termíne zamestnancov obce.
2. Zástupcovi starostu patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom
funkcie vznikli a v prípade, že si ich v danom mesiaci neuplatní, poskytuje sa mu náhrada
výdavkov v paušálnej odmene 15 € brutto/ mesiac. Tieto paušálne náhrady sa vyplácajú
jedenkrát ročne vo výplatnom termíne zamestnancov za mesiac november.

Článok 2.
Poslanci a členovia komisií
1. Poslancovi, vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie poslanca, za účasť na
celom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní patrí odmena vo výške 14
Eur brutto. Odmena sa alikvotne kráti ak sa poslanec nezúčastní všetkých hlasovaní počas
zasadnutia.
2. Ak poslanec zastáva funkciu zástupcu starostu, patrí mu odmena len za výkon funkcie
zástupcu starostu.
3. Dokladom o účasti na zasadnutiach je písomná zápisnica vrátane prezenčnej listiny
a listina hlasovania poslancov OZ odovzdaná starostovi obce.
4. Ak poslanec v rámci výkonu svojej funkcie vykoná pre obec činnosti spojené
s osobitnou zodpovednosťou, ktoré prispejú k rozvoju obce alebo uspokojeniu potrieb
obyvateľov môže obecné zastupiteľstvo rozhodnúť o jeho jednorazovej odmene podľa
druhu a časovej náročnosti vykonaj práce najviac však v kalendárnom roku jeden
mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
5. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie
vznikli a v prípade, že si ich v danom mesiaci neuplatní, poskytuje sa mu náhrada
výdavkov v paušálnej odmene 15 € brutto/ mesiac.

6. Odmeny poslancom a paušálne náhrady podľa bodu 1 a 4 sa vyplácajú jedenkrát ročne vo
výplatnom termíne zamestnancov za mesiac november.
7. Odmena nepatrí poslancom, ktorí písomne vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez
odmeny.
8. Členovia komisií pracujú bez nároku na finančnú odmenu.

Článok 3.
Zapisovateľ
1. Zapisovateľovi rokovania obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 33 Eur brutto
za každú podpísanú zápisnicu.

