Vnútorný predpis Obce Chtelnica č. 2/2016

ZÁSADY
ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A ZÁSTUPCU STAROSTU OBCE V CHTELNICI

Obecné zastupiteľstvo v Chtelnici v zmysle § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9
zákona č. 102/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení)
sa uznieslo na týchto Zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a zástupcu
starostu obce v Chtelnici (ďalej len „zásady“):

Čl.1
ROZSAH PLATNOSTI
(1) Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Chtelnici (ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto
funkcie.
(2) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Chtelnici upravujú
poskytovanie odmien poslancom v súlade s požiadavkami zákona (§ 25 odst. 9 zákona
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu
tejto funkcie.

Čl. 2
ROZSAH PÔSOBNOSTI
(1) Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva a zástupcu
starostu obce.
(2) Tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce. Platové pomery
a odmeňovanie starostu obce sú upravené osobitným právnym predpisom (zákon č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších zmien a doplnkov).
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(3) Tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie kontrolóra obce. Platové pomery a
odmeňovanie kontrolóra obce sú upravené osobitným právnym predpisom ( § 18 c odst. 1 a 6
v znení zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Čl. 3
POVINNOSTI POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(1) Poslanec je povinný :
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol
zvolený
c) dodržiavať štatút obce, rokovací a organizačný poriadok
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

Čl. 4
ODMEŇOVANIE POSLANCOV
(1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného
pomeru.
(2) V zmysle § 25 ods. 9) zákona č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov možno poslancovi poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú
náročnosť výkonu funkcie podľa týchto zásad.
(3) Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý sa zúčastnil na celom zasadnutí obecného
zastupiteľstva patrí odmena vo výške 18,- €. Poslanec je povinný preukazovať svoju
účasť na zasadnutiach podpisom na prezenčnej listine.
(4) Podkladom pre vyplatenie odmeny poslanca sú prezenčné listiny zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Odmeny poslancov sa za neúčasť na riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva nevyplácajú. Ospravedlnenie svojej neúčasti oznámi poslanec
starostovi obce osobne, telefonicky alebo e-mailom.
(5) Poslanec obecného zastupiteľstva sa môže vzdať svojho práva na odmenu poslanca,
ktoré mu prináleží podľa týchto zásad. Práva na odmenu sa poslanec vzdá písomnou
formou. Vzdanie sa práva na odmenu poslanca je účinné dňom doručenia do podateľne
Obecného úradu v Chtelnici.
(6) Odmena poslancov sa vypláca jedenkrát ročne za obdobie od 01.01. do 31.12.
bežného roku vo výplatnom termíne obecného úradu.
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Čl. 5
ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCU STAROSTU OBCE
(1) Zástupca starostu - ak je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania patrí podľa § 25 ods. 9 Zákona o obecnom zriadení :
a/ primeraný plat od obce, ktorý zástupcovi starostu obce určí starosta podľa rozsahu
zastúpenia vymedzenom v písomnom poverení starostu obce. Starosta obce, uplatňujúc
vyhodnotenie dosiahnutej produktívnosti, dosiahnutých výsledkov s prihliadnutím na ich
kvalitu, presnosť, včasnosť a úplnosť, môže stanovený plat za uplynulý mesiac s cieľom
motivácie primerane zvýšiť alebo znížiť v rozsahu ± 20 %. Podkladom pre vyplatenie
platu zástupcu starostu obce je v súlade s pracovným poriadkom doložený výkaz
dochádzky za uplynulý kalendárny mesiac. Pri splnení podmienok na poskytnutie odmien
má zástupca starostu obce právo na odmenu.
b/ pravidelná odmena za výkon funkcie zástupcu sa stanoví v závislosti od rozsahu
zastupovania, ktoré určí starosta v písomnom poverení a v závislosti na úlohách, ktoré
zástupca starostu obce skutočne vykonáva. O konkrétnej výške odmeny rozhoduje
starosta. Podkladom pre vyplatenie odmeny je doložený výkaz dochádzky za uplynulý
kalendárny mesiac.
(2) Zástupca starostu - ak nie je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania –
patrí:
a/ odmena ako poslancovi podľa Čl. 4
b/ mimoriadna odmena v prípade plnenia mimoriadnych úloh podľa Čl. 6.
Návrh predkladá starosta obce a o poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné
zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
(3) Pri odmeňovaní zástupcu starostu obce môže nastať súbeh výplaty odmeny alebo platu
zástupcu starostu a odmeny poslanca (situácia nastane napríklad vtedy, ak zástupca
starostu vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva, vtedy plní úlohu zástupcu starostu obce
aj úlohu poslanca, ktorý sa zasadnutia zúčastnil. Patrí mu odmena vyplývajúcu z funkcie
zástupcu starostu obce a aj odmena za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
(4) V súlade so zákonnými možnosťami starostu je rozhodovať o osobe svojho zástupcu
a hodnotiť výkon funkcie zástupcu až po právo kedykoľvek ho odvolať z funkcie, ako aj
stanoviť výšku odmeny za výkon zástupcu starostu.
(5) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu
v plnom rozsahu zástupca starostu obce. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu
novozvoleného starostu obce. Zástupcovi starostu obce, ktorý plní úlohy starostu, 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.
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Čl. 6
MIMORIADNA ODMENA
(1) Poslancom obecného zastupiteľstva, s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie,
zohľadňujúc ich prácu a aktivitu, môže byť na návrh starostu po schválení obecným
zastupiteľstvom vyplatená mimoriadna odmena. O priznaní a výške odmeny rozhoduje
obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia. Mimoriadna odmena sa môže vyplatiť
pri vykonaní výnimočnej činnosti, napr. odstraňovanie následkov živelných pohrôm,
záchrana života, vysoko prospešná činnosť pre obec, za mimoriadnu angažovanosť
poslanca a aktívnu pomoc pri získavaní grantov a iných finančných prostriedkov,
prípadne iných mimoriadnych situácií.

Čl. 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Zásady odmeňovania poslancov a zástupcu starostu obce môže meniť obecné
zastupiteľstvo formou dodatku k týmto zásadám, a to súhlasom nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov.
(2) Zásady boli prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chtelnici dňa 30.03.2016
Uznesením č.2/2016 bod 5. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia obecným
zastupiteľstvom, t.j. dňom 30.03.2016.

V Chtelnici, dňa 14.03.2016

Ing. Peter Radošinský
starosta obce

