
D O D A T O K  č. 2 

 

ktorým sa menia a dopĺňajú „Zásady odmeňovania poslancov a ďalších volených 

predstaviteľov obce Kanianka a účinkujúcich pri občianskych obradoch“,  ktoré boli 

schválené dňa 10.12.2014 uznesením Obecného zastupiteľstva obce Kanianka č. 25/2014, 

doplnené uznesením 108/2015 zo dňa 16.9.2015 a Dodatkom č. 1 schváleným uznesením OZ 

č. 419/2018  dňa 25.4.2018. 

 

 

 

V Čl. 2, ods. 4, sa na konci vety mení „až o 70 %“ na „až o 60 %“. 

V Čl. 2, sa vypúšťa ods. 6. 

V Čl. 2 sa doterajšie odseky 7, 8 a 9 prečíslujú na odseky 6, 7 a 8. 

V Čl. 5, ods. 1, sa vypúšťa celý text uvedený v písm. a) a nahrádza sa novým textom: 

„Poslancovi OZ sa poskytuje za výkon verejnej funkcie mesačná odmena vo výške 150 €.“ 

V Čl. 5, ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) a c). 

V Čl. 5, ods. 1 doterajšie písmená d), e) a f) budú písmenami b), c) a d). 

V Čl. 5, sa vypúšťa celý text ods. 3 a nahrádza sa novým textom: 

a) Poslancom OZ sa bude odmena uvedená v ods. 1, písm. a) vyplácať mesačne, vždy vo 

výplatnom termíne do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

b) Členom komisie sa bude odmena uvedená v ods. 1, písm. b) vyplácať polročne na základe 

predložených zápisníc z rokovania. Súčasťou zápisnice musí byť aj prezenčná listina 

prítomných na zasadnutí, s uvedením dátumu, času trvania zasadnutia a návrhom predsedu 

komisie OZ na výšku odmeny jednotlivým členom komisie v zmysle týchto zásad. Za 

predkladanie podkladov zo zasadnutí zodpovedajú príslušní predsedovia jednotlivých komisií. 

V Čl. 5, ods. 4, sa na konci pripájajú slová: „okrem poslancov OZ.“ 

V Čl. 5, sa vypúšťa celý text ods. 5 a nahrádza sa novým textom: „Pri neúčasti na zasadnutí 

OZ poslancovi mesačná odmena v príslušnom mesiaci neprislúcha“. 

V Čl. 6, ods. 1 sa v druhej vete vypúšťa slovo „sobášiacemu“. 

 

Dodatok č. 2 k „Zásadám odmeňovania poslancov a ďalších volených predstaviteľov obce  

Kanianka a účinkujúcich pri občianskych obradoch“ bol prerokovaný na Obecnom 

zastupiteľstve obce Kanianka,  ktoré sa konalo dňa 06.03.2019 a bol schválený uznesením č. 

56/2019. 

 

Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom 01.04.2019. 

 

 

 

V Kanianke, dňa 7.3.2019 

 

 

 

 Ing. Ivor Husár 

   starosta obce 


