Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e tieto

Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Ladice
Článok I. Všeobecné ustanovenia
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
pri zohľadňovaní úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.
2. Poslancom poskytuje Obec Ladice odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Tieto zásady upravujú poskytovanie odmien poslancom obecného zastupiteľstva.

Článok II. Odmena poslanca obecného zastupiteľstva
1. Poslancovi sa poskytuje odmena vo výške 20,00 Eur za každú účasť na obecnom
zastupiteľstve.
2. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti
výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy (pri aktívnej činnosti,
moderovaní a prejavoch na obecných podujatiach, súčinnosti pri riešení náhlych situácií
pred ohrozením obce, súčinnosti pri predchádzaní škodám a ich odstránení). Odmena sa
udeľuje na základe vlastného uváženia starostu obce alebo na návrh niektorého
z poslancov. Výšku odmeny stanovuje starosta obce. Táto odmena sa poskytuje
z rozpočtových prostriedkov obce.
3. Vyplatenie odmien uvedených v tomto článku sa vzájomne nevylučujú.
4. Odmena nepatrí poslancom, ktorí sa písomne vzdali odmeny alebo písomne vyhlásili
do zápisnice Obecného zastupiteľstva, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny.
5. 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. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov.
6. Zástupca starostu obce ako poslanec obecného zastupiteľstva nemá nárok na odmenu
podľa tohto článku.

Článok III. Výplata odmeny
1. Odmeny poslancov podľa článku II. ods. 1 sa spracovávajú a vyplácajú jeden krát
ročne, vždy vo výplatnom termíne za mesiac december príslušného kalendárneho
roka.
2. Odmeny poslancov v zmysle týchto zásad sa poukazujú bezhotovostne na účet alebo
sa vyplácajú v hotovosti.

Článok IV. Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva tiež patrí náhrada skutočných cestovných
výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie poslanca.
2. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k
týmto zásadám alebo prijatím nových zásad.
3. Týmito zásadami sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva zo
dňa 27. 03. 2015.
4. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva schválené uznesením
Obecného zastupiteľstva č. 36/2020 dňa 22. apríla 2020.
5. Zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Obecným zastupiteľstvom
v Ladiciach.

V Ladiciach 2. apríla 2020

Mgr. Patayová Alžbeta
starostka obce

