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5. zasadnutie – 23.04. 2012 

 

Členovia komisie: 

p.č. Meno a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 

na komisii 

1. Ing. Anton Kušnír Predseda komisie  

2. Ing. Andrej Lipka Člen komisie  

3. Mgr. Ivana Schmidtová Člen komisie   

 

Program komisie: 

 

 

1. bod: Vnútorný predpis č. 01/2012 - odmeny za vedenie obecnej kroniky.  

 

Finančná komisia odporúča zmeny v odmenách pre kronikára a zapisovateľa. 

Legislatívna komisia vypracovala Vnútorný predpis č. 01/2012, ktorý odporúča zastupiteľstvu 

schváliť.  Celé znenie vnútorného predpisu sa nachádza v prílohe.  

   

2. bod: VZN ohľadom parkovania na miestnych komunikáciach. 

 

Starosta obce odporučil legislatívnej komisii vypracovať VZN ohľadom parkovania na 

miestnych komunikáciach. Komisia potrebuje čas na preštudovanie, daným problémom sa 

bude zaoberať na najbližšom zasadnutí komisie.  

 

 

 

                                                                                       

 

Ing. Anton Kušnír 

predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Vnútorný predpis 2012 – č.1 odmeny za vedenie obecnej kroniky. 

2. Prezenčná listina 
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Príloha č.1 

VNÚTORNÝ  PREDPIS  č. 01/2012 

odmeny za vedenie obecnej kroniky 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach  v zmysle ust. § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení a v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonmi č. 80/1920 

o obecných knihách, vládnym nariadením č. 169/1932 a Desiata hlava , Tretia časť § 40 ods. 

1., 2., 3., a 4. Štatútu obce Alekšince sa 

 

     u z n i e s l o 

 

na tomto vnútornom predpise  - odmeny za vedenie obecnej kroniky. 

 

          § 1 

            Kronikár obce 

 

1. Kronikár sa zaväzuje: 

a.   viesť kroniku obce podľa  Zásad kronikárskej  práce  a za tým účelom 

 - zúčastňovať sa spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v obci, 

 - zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

 - sledovať a zaznamenávať všetky udalosti týkajúce sa života obce. 

b.   zbierať dokumentačný materiál k zápisu do kroniky, 

c.   uzatvárať kroniku za príslušný polrok k 31. júlu, predložiť ju na schválenie a zabezpečiť  

      jej správne a bezpečné uloženie. 

d.   zapisovať udalosti, objektívne, pravdivo, verne a vecne, bez subjektívnych pohľadov a  

       názorov, 

e.   vzdelávať sa a získavať nové poznatky o kronikárskej práce, zúčastňovať sa seminárov  

      poriadaných zariadeniami k tomuto poverenými, 

f.   využívať kroniku a jej dokumentačné prílohy v rôznych formách k popularizácii. 

 

        § 2 

 

1. Výška honoráru závisí od kvality textu, od jeho náročnosti a úsilia, ktoré musel 

    kronikár vložiť do tejto práce. 

 

2. Za svoju činnosť mu patrí  ročná odmena vo výške 100,- € plus 10,- € za každú písanú   

    dokončenú stranu textu. 

 

3. Odmena sa vyplatí za maximálne 20 strán formátu A4, kde text bude vyhotovený    

    a odovzdaný v elektronickej podobe.   
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4. Odporúčaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12. Odporúčané nastavenie strany - 

riadkovanie 1,15, okraje zľava 2,5 cm, sprava 2 cm, zhora a  zdola 2,5 cm,  odsadenie prvého 

riadku v odstavci 1,25 cm, zarovnávanie do bloku, nadpisy 1. úrovne  číslovania 14b/Bold, 2. 

úrovne  číslovania 14b/Italic, orientácia na výšku, formát A4. 

 

5. Odmeny vyplatiť v zmysle uzavretej  „Dohady o vykonaní práce“ podľa  § 226 zák. 

    č. 311/2001 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. 

     

      § 3 

        Pisárka obecnej kroniky 

 

1. Vo vedení  obecnej Kroniky by mala byť úzka spolupráca pre konzultácie    

    kronikára s pisárkou obecnej kroniky. 

 

2. Odmeňovanie za písanie kroniky je po dohode medzi starostom obce a pisárkou. 

 

3. Konkrétna výška honoráru závisí od kvality napísaného textu, od jeho náročnosti a úsilia, 

    ktoré musela pisárka uložiť do tejto práce. Od počtu strán, dĺžka písaného času a počtu  

    hodín. 

 

4. Od  01 januára  2012  dodržiavať schválené podmienky pisárke obecnej kroniky  

    nasledovne: 

a. dĺžka pracovného času za jednu prepísanú stranu vo formáte A4 sú 2  hod., 

b. za vykonanú prácu v dohodnutej kvalite a lehote poskytne zamestnávateľ pisárke 

kroniky odmenu vo výške  13, - €, / hod., ktorá je splatná po dokončení a odovzdaní 

práce. 

 

5. Odmenu vyplatiť v zmysle uzatvorenej „Dohody o vykonaní práce“ podľa  § 226 zák.  

    č. 311/2001 Zb v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

        § 4  

 

1. Kronika obce Alekšince  sa vedie v úradnom jazyku. 

 

2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročnom intervale. Zápisy chronologický  

    dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným  

    svedectvom o udalostiach v obci a občanoch , ktorí sa pričinili o prospech žitia 

    miestneho spoločenstva. 

 

3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár a pisárka,  ktorých menuje a  

    odvoláva starosta obce. 

 

5. Text jednotlivých ročných zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 
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      § 5 

 

1. Všetky výdavky  s vedením kroniky, či už pero, atrament, papier, fotografické filmy, obaly 

    na dokumentačné prílohy, fotoalbumy, zakladače a pod.  Všetko hradí obecný úrad. 

    Kronikár to nesmie zneužiť. 

 

2. Pred začatím práce  musí mať kronikár a pisárka: 

    a. Menovací dekrét  ( na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva) 

    b. Zmluvu o spolupráci za účelom vedenia obecnej kroniky 

    c. Dohodu o vykonaní práce ( § 226) 

 

       § 6 

 

1. V uvedených prípadoch postupovať v zmysle „ Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008 

    o vedení kroniky obce Alekšince. 

 

2. Zmeny a doplnky tohto vnútorného predpisu alebo úplne nového schvaľuje obecné     

    zastupiteľstvo. 

 

3. Tento vnútorný predpis schválilo obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach  na svojom    

     zasadnutí dňa 26.4.2012 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012. 

 

4. Dňom  účinnosti tohto vnútorného predpisu sa zrušuje Vnútorný predpis č. 2/2010 odmeny    

    za vedenie obecnej kroniky, ktoré bolo schválené dňa 5.11.2010. 

 

 

 

 

 

 

       Igor Miškolci 

       starosta obce     
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Príloha č.2 

 


