ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia v roku 2011 komisie pre legislatívu, pre prácu v mikroregióne, VÚC
a medzinárodnú spoluprácu konané dňa 17.06.2011

3. zasadnutie v roku 2011 – 17.06. 2011
Členovia komisie:
Prítomný/neprítomný
na komisii
prítomný

p.č.

Meno a priezvisko

Pozícia

1.

Ing. Anton Kušnír

Predseda komisie

2.

Ing. Andrej Lipka

Člen komisie

prítomný

3.

Mgr. Ivana Schmidtová Člen komisie

prítomný

Program komisie:
1. bod:

Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Alekšince.

Komisia vypracovala návrh zásad odmeňovania, kde bolo zapracované aj
odmeňovanie hlavného kontrolóra. Tento návrh bol na základe novelizácie o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z. Návrh
zásadne zjednodušuje doterajšie zásady. Odmeny ostatných volených orgánov nie sú
vyjadrené percentuálne z platu starostu ako to bolo doteraz. Odmeny vychádzaju
z porovnanie dedín s podobným počtom obyvateľov. Zásady odmeňovanie poslancov
a volených orgánov obce Alekšince sú v prílohe č.1.
2. bod:

Smernica o verejnom obstarávaní..

Finančná komisia odporučila legislatívnej komisii prepracovať smernicu o verejnom
obstarávaní. Túto smernicu si komisia do najbližšieho zasadnutia naštuduje a predloží svoj
návrh.
3. bod:
pozemky.

Návrh investora MIAME TRADE, s.r.o. o vybudovanie sietí pre nové

Komisia na predošlom zasadnutí neodporučila podpis zmluvy so spoločnosťou
MIAME TRADE, s.r.o., ktorú pokladá za nevýhodnú. Legislatívna komisia má na podnet od
finančnej komisii vypracovať zmluvu o spolufinancovaní. Túto zmluvu komisia nevypracuje
z dôvodu nesúhlasu s touto investíciou, na ktorej sa má obec podieľať spolufinancovaním. Ak
túto zmluvu vytvorí investor, komisia ju prehodnotí.
Ing. Anton Kušnír
predseda komisie

Prílohy:
1. Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Alekšince.
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Príloha č.1

Obecné zastupiteľstvo obce Alekšinciach

Názov materiálu:

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV
A VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE ALEKŠINCE

Materiál obsahuje:
A. Návrh zásad odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Alekšince
B. Návrh na uznesenie

Predkladá:

Komisia pre legislatívu, pre prácu v mikroregióne, VÚC a medzinárodnú
spoluprácu

Spracoval : Ing. Anton Kušnír

V Alekšinciach, dňa 17.6.2010
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Alekšince na svojom rokovaní dňa 24.6.2011
prerokovalo a schvaľuje predložený návrh Zásad odmeňovania poslancov a volených
orgánov obce Alekšince s účinnosťou od 1.7.2011.
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Obecné zastupiteľstvo obce Alekšince (ďalej sa uvádza len obecné zastupiteľstvo) na základe
ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k/ zák č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a doplnkov a v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
NRSR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí schvaľuje
tieto
Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Alekšince
§1
Všeobecné ustanovenie
Zásady odmeňovania upravujú poskytovanie platu a odmien týmto voleným orgánom
obce Alekšince:
a) starostovi obce,
b) zástupcovi starostu obce,
c) hlavnému kontrolórovi obce,
d) poslancom obecného zastupiteľstva,
e) predsedom komisií a členom komisií,

§2
Plat a odmena starostu obce
1. Starosta obce nie je zamestnancom obce.
2. Starostovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku, podľa § 4 ods. 1 zákona
č.253/1994 Z.z. v znení zákona č. 154/2011 Z.z. Plat starostu je zaokrúhľuje na celé euro
nahor.
3. Starosta Obce Alekšince sa podľa § 4 ods. 1 zákona č.253/1994 Z.z. v znení zákona č.
154/2011 zaraďuje do 3 platovej skupiny s 1,98 násobkom, ktorá je určená pre obce
s počtom obyvateľov od 1001 - do 3000.
4. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. Na základe toho
obecné zastupiteľstvo zvyšuje starostovi plat podľa ods.1 o 15%.
5. Po zániku mandátu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné z
rozpočtu obce. Výška odstupného je definovaná v § 5 ods. 1 zákona č.253/1994 Z.z.
v znení neskoršich predpisov.
6. Nárok na odstupné nevznikne , ak bol starosta opätovne zvolený do funkcie.

§3
Odmeňovanie zástupcu starostu obce
1. Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona
o obecnom zriadení, sa poskytuje odmena vo výške 100,- EUR. Odmena sa vypláca
1x štvrťročne po predložení správy o výkonne práce v stanovenom období. Okrem
toho zástupca starostu ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa § 5 týchto zásad.
2. Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu, v prípade väčšej
náročnosti výkonu tejto funckie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na
túto odmenu predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške
rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
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§4
Plat hlavného kontrolóra obce
1. Plat hlavného kontrolóra obce a jeho pracovný úväzok odsúhlasuje obecné
zastupiteľstvo.
2. Plat je určený na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce, preto sa na neho
vzťahujú všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca.
3. Hlavnému kontrolórovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobkom podľa počtu
obyvateľov obce zaokrúhlenej na celé euro nahor.
4. Hlavný kontrolór Obce Alekšince sa zaraďuje podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do 3 platovej skupiny s 1,54
násobkom, ktorá je určená pre obce s počtom obyvateľov od 1001 – do 3000.
5. V prípade pracovnej zmluvy na kratší pracovný čas patrí hlavnému kontrolórovi
pomerný časť platu.
6. Obecné zastupiteľstvo môže schváliť hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu až do
výšky 30% z mesačného platu podľa § 18c, odseku 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na základe toho obecné
zastupiteľstvo zvyšuje hlavnému kontrolórovi plat podľa ods.1 o 15%.
§5
Odmeňovanie poslancov
1. Hlavným ukazovateľom vyplatenia odmien pre poslancov je aktívna účasť na rokovaní
obecného zastupiteľstva a ich aktivita vo verejnom živote obce. Odmena sa skladá
z odmeny:
a) vo výške 25,- EUR za každú účasť poslanca na riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva,
b) vo výške 20,- EUR za každú účasť poslanca na mimoriadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva,
c) vo výške 15,- EUR predsedovi komisie za jedno zasadnutie komisie,
d) vo výške 10,- EUR členovi komisie za jedno zasadnutie komisie,
e) vo výške 10,- EUR volenému členovi komisie za jedno zasadnutie komisie,
2. V prípade, že účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1 je kratšia – menej
ako polovica času trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu.
3. Poslancovi možno poskytnúť odmenu vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu
funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov v súlade s § 25, ods. 9 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Ospravedlnená neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva je iba v prípade
práceneschopnosti, služobnej cesty, alebo pracovnej zmeny pri viaczmennej
prevádzke, plánovanej riadnej dovolenky a v prípade mimoriadnej udalosti.
Poslanec člen komisie má vzdať sa odmeny, písomne, bez uvedenia dôvodu.
V prípade, že sa odmeny vzdá, nemá nárok na jej účelové viazanie. Urobiť tak môže
kedykoľvek, najneskôr do konca mesiaca november príslušného kalendárneho roka.
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§6
Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Návrh zásad odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Alekšince vyvesený v
úradnej tabuli dňa 20.6.2011.
2. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku
k týmto zásadám, alebo prijatím nových zásad.
3. Týmito Zásadami odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Alekšince sa rušia
Zásady odmeňovania starostu, poslancov a ostatných volených orgánov obce
Alekšince schválené dňa 17.12.2010 uznesenie č. ...../2010.
4. Tieto Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Alekšince schválilo
obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.6.2011 uznesením č....../2011.
5. Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obco Alekšince sú účinné od
1.7.2011.

Igor Miškolci
starosta obce
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