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Článok 1
Rozsah platnosti predpisu
Zásady odmeňovania upravuje poskytovanie odmeny pre:
a) starostu obce
b) zástupcu starostu obce
c) poslancom obecného zastupiteľstva
Článok 2
Odmeňovanie starostu obce
Starosta obce Haláčovce je odmeňovaný podľa zákona č.253/94 Z.z. v znení nesk. predpisov,
podľa počtu obyvateľov a náročnosti činnosti. Plat a odmena sa stanovuje uznesením obecného
zastupiteľstva.
Článok 3
Odmeňovanie poslanca povereného zastupovaním starostu
Zástupcovi starostu obce sa stanovuje odmena na základe zastupovania starostu obce a to sumou
200,00 € na obdobie 6 mesiacov.
Obecné zastupiteľstvo môže zástupcovi starostu obce schváliť mimoriadnu odmenu podľa plnenia
si svojich pracovných povinností. Tento poslanec dostane odmenu aj podľa čl. 4. Pri mimoriadnej
udalosti je zastupovanie okamžité.
Článok 4
Odmeňovanie poslancov OcZ
1. Za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva obdrží každý poslanec 8,00 EUR. Odmeny sa
budú vyplácať 1 x ročne a ako podklad k vyplateniu bude slúžiť prezenčná listina, príp.
ďalšie podklady z obecného úradu. O poskytnutí mimoriadnej odmeny rozhodne Obecné
zastupiteľstvo spravidla 1x do roka.
2. Poslanec má možnosť vzdať sa nároku na odmenu, príp. mimoriadnu odmenu.
Článok 5
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Celková výška odmien je uvedená v rozpočte obce na príslušný rok. Jednotlivé odmeny pre
volených funkcionárov sa schvaľujú na základe predložených podkladov z obecného úradu.

Z vyplatených odmien sa odvádza do Štátneho rozpočtu poistné a daň z príjmov podľa
platných predpisov.
2. Zmeny v poriadku odmeňovania schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Haláčovciach.
3. Týmto sa ruší doterajší poriadok odmeňovania volených funkcionárov Obce Haláčovce.
4. Tento poriadok odmeňovania nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia v obecnom
zastupiteľstve t.j. 20.03.2015.
Haláčovce, dňa 20.03.2015

Bc. Zuzana Mokryšová
starostka obce

