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Zásady odmeňovania 

poslancov Obecného zastupiteľstva obce Červenica pri Sabinove 

 
I. Všeobecné ustanovenia: 
1. Obecné zastupiteľstvo obce Červenica pri Sabinove schvaľuje v zmysle § 11, ods. 4 
písmeno k) a § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších 
predpisov Zásady  odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Červenica pri 
Sabinove (ďalej len „OZ“). 
2. Zásady odmeňovania upravujú výšku a spôsob odmeňovania za výkon funkcie poslanca 
a to pre: 
a) poslancov obecného zastupiteľstva obce Červenica pri Sabinove, 
b) poslancov – predsedov komisií OZ, 
c) členov komisií OZ. 
 
II.  Výška odmien 
1. Odmeny za výkon funkcie podľa čl. 1. bod 2. sa poskytujú v nasledovných sumách: 
a) za účasť na zasadnutí OZ ............................................................................. 14 €/hod. 
b) predsedovi  komisie OZ za účasť na zasadnutí komisie .............................. 14 €/zasad. 
c) členovi komisie OZ za účasť na zasadnutí ................................................... 14 €/zasad. 
d) mesačná odmena zástupcu starostu obce   ...................................................     100 €/mesač. 
2. Mimoriadne odmeny schvaľuje  OZ. 
Odmena prináleží len za fyzickú účasť. 
 
III. Spôsob výplaty 
1. Odmeny uvedené v čl. 1 bod 2 písmeno a), b), c),d)  sa vyplácajú na základe prehľadu 
o účasti na zasadnutiach OZ a komisií OZ.  
2. Odmeny uvedené v čl. II. bod 1 písm. a), b), c), sa vyplácajú jedenkrát do roka, k 30.11. 
príslušného roka, vo výplatnom termíne na výplatu miezd pre zamestnancov obce Červenica 
pri Sabinove. 
3. Odmeny uvedené v čl. II. bod 1 písm. d) sa vyplácajú jedenkrát mesačne, vo výplatnom 
termíne na výplatu miezd pre zamestnancov obce Červenica pri Sabinove. 
4. Odmeny uvedené v čl. I. bod 2. sa vyplácajú v hotovosti.                            
 
IV. Spoločné a záverečné ustanovenia 
1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Červenica pri Sabinove boli 
schválené na 2. riadnom zasadnutí OZ dňa 6.2.2015 uznesením č. 21/2015. 
2. Schválením týchto zásad odmeňovania sa ruší uznesenie č. 26/2010 z 1.10.2010. 
3. Platnosť nadobúdajú dňom 1.3.2015. 
 
V Červenici pri Sabinove dňa 9.2.2015                                  
 
 

Ing. Pavol Spodník                                                                                                           
      starosta obce         


