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Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupitel'stva

Číslo:1/2020

OBEC MALY SLAVKOV

Návrh vyvesený na úľadnej tabuli v obci Malý Slavkov

27.05.2020

Schválený návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Malý Slavkov

30.06. 2020

Zásady nadobúdajúúčinnosť

01.07.2021

Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupitel'sfva
obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove v súlade s ustanovením $ l1 ods. 4 písm. k) v spojení s
ustanovením $ 25 ods. 8 zákona č,.36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších pľedpisov
(ďalej len,,zákon o obecnom zriadení'')schval'uje tieto zásady odmeňovania

čHnok 1
1.

Tieto zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove (ďalej ,,zásady
odmeňovania") sa vďahuju na poslancov obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove

2. Funkcia poslanca obecného zastupitel'stva v Malom Slavkove sa zásadne vykonáva bez pľerušenia

pracovného alebo obdobného pomenr.

3.

Zavýkon funkcie poslanca vzhľadom na úlohy a časovúnáľočnosťvýkonu patrí odmena.

Článok 2
Odmeny poslancov
1. Poslancovi moŽno poskytnúť odmenu iba v pľípade ,Že obec hospodárila kladne v poslednom
sledovanom období ( tojest v poslednom účtovnom ľoku ) .

2. Poslancovi moŽno poskytnúť odmenu najmä vzhl'adom na úlohy a časovúnáľočnost' výkonu
funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však do výšky 1,0 násobku priemernej
mesačnej mzdy v hospodáľstve za posledné sledované obdobie.

3. Poslancovi sa poskytuje odmena vo výške 25%o z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za
posledné sledované obdobie za predpokladu ,že bola splnená podmienka bodu číslo1. (celková
suma bude zaokĺúhlenána celé číslasmerom nahoľ ).

4. Poslancovi sa poskytuje odmena vo výške najviac 25%o z priemernej mesačnej mzdy

v hospodárstve za posledné sledované obdobie vynásobeného peľcentom účastiposlanca na
zasadnutí obecného zastupiteľstva (celková suma bude zaokľúhlená na celé číslasmeľom nahor
).V prípade, Že účasťposlanca na rokovaní obecného zastupiteľstvaje kratšia ako polovica času
trvania tohto ľokovania, účasťSa mu nebude započítavat'docelkovej účasti.

5. Poslancovi sa poskytuje odmena za aktívnu účasťna akciách obce (počítajúsa aj akcie
organizované spoluúčast'ou obce) . Za organizovanie akcie bude pľidelená l0% odmena a za
spoluúčast' na danej akcii bude poskytnutá 5%o . Najviac však do výšky 25% z priemernej
mesačnej mzdy v hospodáľstve za posledné sledované obdobie Učasťbude potvrdená

prezenčnou listinou . (Na maximálnu odmenu je potrebné byt organizátorom minimálne dvoch
akcii a jednej sa zúčastniťformou spolu oľganizácie.) ,(celková suma bude zaokľúhlená na celé
číslasmeľom nahor)

6. Poslancovi bude posledných 25%o z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za posledné
sledované obdobie poskýnutých vtedy ak sa obci podarí konečná realizácia akéhokoľvek
rozbehnutého projektu obce . Projekt musí navyšovaťmajetok obce. (celková suma bude
zaokľúhlená na celé číslasmeľom nahoľ )

7. Poslancovi moŽno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšejčasovej a vecnej náročnosti

výkonu tejto funkcie alebo v pľípadesplnenia mimoriadnej úlohy. Návľh na túto odmenu
predkladá starosta obce alebo zástupca starostu obce. o poskýnutí tejto odmeny a jej výške
rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia. Celková odmena môŽe však dosiahnuť
najviac jeden mesačný plat starostubezzýšenia podľa pľíslušnejplatovej skupiny v kalendárnom
ľoku.
Clánok 3
odmeňovanie zástupcu starostu

1.

Poslancovi, ktoľý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu staľostu, patrí
plat od obce; jeho pracovný pomeľ v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok
podľa osobitného pľedpisu. Poslanec podľa pľvej vety sa povaŽuje na účelytvorby a použitia
sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad zazamestnancav pracovnom pomeľe a obec sa
povaŽuje zazamestnávateľa. Na sociálne poistenie azdtavotné poistenie poslanca podl'a prvej vety
sa vďahujú osobitné predpisy.

2. Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa ustanovenia $ 25 ods. 7 zákona
obecnom zriadení, sa poskytuje mesačná odmena vo výške 70% z priemernej mesačnej mzdy
v hospodárstve za posledné sledované obdobie . okľem toho má zástupca starostu ako poslanec
náľok aj na odmenu podľa článku 2 tohto VZN.
3. Zástupcovi staľostu moŽno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšejnáľočnosti výkonu
tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návľh na túto odmenu predkladá
starosta obce. o poskýnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo pľijatím
uznesenia.

čtánok 4
Odmeňovanie poslanca - pľedsedu komisie obecného zastupitel'stva a poslanca - člena
komisie obecného zastupitel'stva
1.

Poslancovi _ pľedsedovi komisie obecného zastupiteľstva a poslancom _ členom komisií obecného
zastupitel'stva, Sa poskyuje špeciálna odmena vo výške 5% z priemeľnej mesačnej mzdy
v hospodárstve za posledné sledované obdobie zakažde zasadnutie pľíslušnejkomisie. Prezenčnú
listinu a zápisnicu zo zasadnutia príslušnejkomisie obecného zastupiteľstva predkladá predseda
komisie obecného zastupiteľstva do 10 dní odo dňa uskutočnenia zasadnutia komisie obecného
zastupiteľstva na obecný úľad.odmenu podľa tohto článku je moŽné poskytnúťmaxtmá|ne za 12
zasadnutí komisie obecného zastupiteľstv a za rok.

2.

Poslancovi _ pľedsedovi komisie obecného zastupiteľstva, a poslancom _ členom komisií obecného
zastupiteľstva, moŽno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v pľípadeväčšejnáročnosti výkonu tejto
funkcie alebo v pľípadesplnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta
obce. o poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Clánok 5
Spoločnéa záveľečnéustanovenia

l. Vedenie evidencie poslancov bude zabezpečovať administratívny pľacovník obce, ktoý vypľacuje
písomný doklad s uvedením výšky odmeny kaŽdému poslancovi nazélklade splnenia podmienok.
Uvedený doklad bude schválený starostom obce.

2. ĺJčasťna zasadnut

í je

preukázaná, prezenčnou listinou.

3. oľganizovanie ľespektíve účasťna akcii podľa článku 2,bod 5 sa pľeukáže potvrdením staľostu.
4. odmeny sa budú vyplácať razročne vo výplatnom termíne za mesiac november.
5. Poslanec má právo vzdať sa odmeny písomným oznámením.

6. Na týchto Zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove sa
uznieslo obecné zastupiteľstvo v Malom Slavkove uznesením č.12712020 dňa 30. 06.2020
7. Tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove nadobúdajú
účinnosťdňa: 0l .07.2020
8. Dňom 01. 07. 2020 sa ľušiaZásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Malom
Slavkove z23.02.2012, uznesenie č. l45l020l2 a z 18. 04.2012, uznesenie č. I57l20I2.

V Malom Slavkove 30. 06.2020

,2?'Ladislav Oravec
staľosta obce

