ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia komisie pre legislatívu, pre prácu v mikroregióne, VÚC a medzinárodnú
spoluprácu konané dňa 13. 04. 2013
Členovia komisie:
p.č.

Meno a priezvisko

Pozícia

1.

Ing. Anton Kušnír

Predseda komisie

2.

Ing. Andrej Lipka

Člen komisie

3.

Mgr. Ivana Schmidtová Člen komisie

Prítomný/neprítomný
na komisii

Program komisie:

1. bod:

Doplnenie zmluvy o vzájomnej spolupráci so spoločnosťou SEGNIS.

Preformulovať bod 1. v čl. II., kde sa obec zaväzuje k vydaniu kladných stanovísk a
súhlasu k činnostiam, ktoré bude investor vykonávať v obci.
Poznámka: nepríde mi moc vhodné aby sme sa vopred zaväzovali ku kladným
stanoviskám čo sa týka vplyvu na životné prostredie, banskej činnosti a vybudovania skládky v
obci keďže máme podľa zákona o správnom konaní ako aj podľa osobitných noriem právo
vyjadrovať sa k celému konaniu medzi investorom a správnymi orgánmi, ktorý aj tak musí splniť
zákonom ustanovené podmienky pre povolenie činnosti a tieto normy ukladajú obci aj niektoré
povinnosti týkajúce sa napr. pri vplyve na životné prostredie..
Formulácia bodu 1. čl. IV. týkajúca sa doby trvania zmluvy je nejasná, pretože, "táto
zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a to do splnenia povinností zmluvných strán"
Poznámka: ak je zmluva uzatvorená na dobu neurčitú nemôže sa skončiť po splnení povinností
zmluvných strán, ktoré sú ustanovené v jednotlivých častiach zmluvy, je to zle naformulované.
Za zmienku stojí ešte bod 3. v čl. V postúpenie pohľadávky, kde zmluva umožňuje
jednej zo zmluvných strán postúpiť pohľadávky len s predchádzajúcim písomným súhlasom
druhej zmluvnej strany.
Poznámka: len pre informáciu, na základe § 524 a nasl. občianskeho zákonníka je možné
postúpiť pohľadávku aj bez súhlasu druhej zmluvnej strany avšak je postupca je povinný túto
skutočnosť oznámiť dlžníkovi. Možnosť akú ešte máte ako obec je aj zadefinovanie odstupného do
zmluvy podľa ust. § 355 Obchodného zákonníka.

2. bod:
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a
členov komisií obecného členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov
v Alekšinciach.
Legislatívna komisia navrhuje nové zásady odmeňovania, ktoré sú doplnené o nové body
a vypracované podľa metodiky Mgr. Ladislava Briestenského. Zásady sa nachádzajú v prílohe
a komisia odporúča finančnej komisie ich prerokovať a posunúť do zastupiteľstva.

3. bod:

Návrh dohody s odborným poradcom pre právnu kontrolu.

Legislatívna komisia odporúča zastupiteľstvu podpísať dohodu o vykonaní práce s JUDr.
Filip Kubuš, ktorý bude externe spolupracovať pri právnych veciach. Na vyžiadanie bude
kontrolovať zmluvy, ktoré uzatvára obec.

Ing. Anton Kušnír
predseda komisie

Prílohy:
1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a
členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov v Alekšinciach.

Príloha č.1

OBEC ALEKŠINCE
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,
predsedov komisií a členov komisií obecného
zastupiteľstva – neposlancov v Alekšinciach

Vypracoval: Ing. Anton Kušnír

Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 25, ods. 9 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa uznieslo
na týchto zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov
komisií obecného zastupiteľstva - neposlancov v Alekšinciach (ďalej len „Zásady“):
Čl. 1
Všeobecné ustanovenie
1. Účelom týchto Zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Alekšince
(ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.
2. Odmeny poslancov budú diferencované v závislosti od úloh, aké poslanec plní, koľko času venuje výkonu
svojej funkcie a ako napomáha samospráve obce.

Čl .2
Povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva
Poslanec je povinný najmä:
1. Zložiť sľub poslanca na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní.
2. Zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený.
3. Dodržiavať štatút obce, organizačný poriadok, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného
zastupiteľstva - neposlancov v Alekšinciach.
4. Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

Čl .3
Rozsah pôsobnosti
Tieto zásady odmeňovania poslanov Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach upravujú
odmeňovanie:
1.
2.
3.
4.
5.

Poslanca obecného zastupiteľstva.
Poslanca – zástupcu starostu.
Poslanca – predsedu a člena komisie obecného zastupiteľstva.
Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov
Zapisovateľa:

a) zasadnutia pracovného stretnutia poslancov, ktoré je zvolané starostom obce, alebo zasadnutia
poslancov obecného zastupiteľstva,
b) zasadnutia komisie obecného zastupiteľstva.
6. Tieto zásady odmeňovania 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).
7. Tieto zásady odmeňovania sa nevzťahujú na odmeňovanie kontrolóra obce. Platové pomery a

odmeňovanie kontrolóra obce sú upravené osobitným právnym predpisom ( § 18 c odst. 1 až
6 v znení zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ).
Čl. 4
Výška odmeny poslanca
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena:
a) za účasť na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré je zvolané starostom obce vo výške 10,00 € za
rokovanie,
b) za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 20,00 € za zasadnutie,

c) za aktívnu spoluprácu pri organizovaní a zabezpečení podujatí organizovaných obcou vo
výške 10,00 € za akciu.
2. Zapisovateľovi patrí okrem inej odmeny podľa týchto zásad za spísanie zápisnice zo zasadnutia
poslancov obecného zastupiteľstva odmena vo výške 10,00 €, za každú zápisnicu.
Táto odmena zahŕňa:
- náhradu za ušlý plat v zamestnaní z dôvodu plnenia si svojich povinností poslanca (účasť na
OcZ a akciách obce)
- náhrada za jeho voľný čas strávený štúdiom potrebných materiálov k plnohodnotnej práci
poslanca (podklady k OcZ, zákony, ďalšie právne predpisy, VZN, odborná literatúra, tlač,
internet)
- náhrada nákladov spojených s obstaraním potrebných podkladov a kancelárskych potrieb
3. Poslancovi patrí odmena aj v prípade neúčastí na zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípade, že poslanec
sa nezúčastnil na rokovaní zastupiteľstva z dôvodu poverenia a plnenia úloh určených zastupiteľstvom,
resp. starostom obce, alebo z iných vážnych dôvodov uznaných starostom obce.
4. V prípade, že je z dôvodu nedostatočného počtu poslancov obecné zastupiteľstvo neuznášania schopné,
patrí prítomnému poslancovi odmena len vo výške 20% z odmeny podľa ods. 1 tohto článku.
5. Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom sú prezenčné listiny zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
6. Odmena sa vypláca polročne.

Čl. 5
Zástupca starostu obce
1. Poslancovi – zástupcovi starostu , ktorý nie je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa
§ 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení:
a) nie je poskytnutá pravidelná mesačná odmena,
b) je možné poskytnúť mimoriadnu odmenu v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh predkladá
starosta obce a o poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
c) okrem toho zástupca starostu ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa článku 4.
2. Odmena za výkon funkcie zástupcu starostu sa stanoví:
a) v závislosti od rozsahu zastupovania, ktoré určí starosta v písomnom poverení a v závislosti na úlohách,
ktoré zástupca starostu skutočne vykonáva,
b) podľa skutočného výkonu zastupovania v posudzovanom období a jeho časovej náročnosti.

3. V súlade so zákonnými oprávneniami starostu - rozhodovať o osobe svojho zástupcu a hodnotiť výkon
funkcie zástupcu až po právo kedykoľvek ho odvolať z funkcie - o návrhu na konkrétnu výške odmeny za
výkon funkcie zástupcu starostu za určité obdobie rozhoduje starosta podľa pravidiel v predchádzajúcom
odseku, podľa druhu a časovej náročnosti skutočne splnených úloh a podľa výsledku hodnotenia
dosiahnutých výsledkov.
4. Podkladom pre vyplatenie odmeny zástupcovi starostu je starostom potvrdený výkaz práce, ktorý
zaznamenáva dátum, stručný popis plnených úloh a ich časovú náročnosť s presnosťou na hodinu.
5. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu
zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu,
ktorý plní úlohy starostu, tak 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.

Čl. 6
Predseda a člen komisie obecného zastupiteľstva
1. Poslancovi, ktorý je súčasne predsedom komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej odmeny podľa
týchto zásad aj odmena vo výške 15,00 € za účasť na jednom zasadnutí komisie.
2. Poslancovi, ktorý je súčasne členom komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej odmeny podľa
týchto zásad aj odmena vo výške 10,00 € za účasť na jednom zasadnutí komisie za podmienok:

a) komisia sa stretne min. 1x za štvrťrok a na stretnutí sa bude riešiť konkrétna úloha uložená
OcZ alebo starostom obce alebo vykonanie kontroly v teréne, prerokovanie priestupkov, žiadostí,
vypracovanie, posúdenie alebo schválenie odporúčania, resp. prípravy iniciatívneho návrhu na
predloženie do OcZ.
b) maximálny počet zaplatených stretnutí je 5 x za kalendárny polrok.
3. Členovi komisie obecného zastupiteľstva z radov občanov patrí odmena vo výške 10,00 € (1 zasadnutie),
4. Zapisovateľovi patrí okrem inej odmeny podľa týchto zásad za spísanie zápisnice zo zasadnutia komisie
obecného zastupiteľstva odmena vo výške 8,00 €, za každú zápisnicu.

Čl. 7
Mimoriadna odmena poslanca
1. Poslancovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce, alebo aktívne spolupracuje
pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou, môže byť v kalendárnom roku priznaná
jednorazová odmena vo výške do 200,00 €.
2. Návrh na schválenie jednorazovej odmeny môže podať výlučne starosta obce, poslanec alebo skupina
poslancov obecného zastupiteľstva, a to najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. O priznaní a výške odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

Čl. 8
Vzdanie sa odmeny poslanca
1. Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca.
2. Čestné vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť zaslané na obecný úrad v písomnej
forme a zaevidované v registratúrnom denníku.

Čl. 9
Spoločné ustanovenia
1. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, alebo člena komisie.
2. Uvedené zásady môže OZ kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám, alebo prijatím nových
zásad. Na prijatie týchto zásad, alebo na ich zmenu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov.
3. Na prijatie uznesenia podľa článku 7 ods.1, týchto zásad sa vyžaduje nadpolovičný súhlas väčšiny
prítomných poslancov.

Čl. 10
Záverečné ustanovenie
1. Zmeny a doplnky týchto Zásad odmeňovania schvaľuje obecného zastupiteľstvo.
2. Uvedené zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií
obecného zastupiteľstva - neposlancov v Alekšinciach boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa
uznesením
.
3. Týmito zásadami sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach zo dňa
21.6.2012 uznesením č. 166/2012 účinné od 1.7.2012.
4. Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť dňom od
1.7.2013.

Igor Miškolci
starosta obce

