NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015
O zásadách odmeňovania volených funkcionárov
Obce Bádice
Dôvodová správa
Dňa 1. apríla 2010 nadobudla účinnosť novela zákona o obecnom zriadení uverejnená
v Zbierke zákonov pod č. 102/2010. Novela spresňuje najmä vzťahy medzi starostom obce
a obecným zastupiteľstvom, určuje úpravu zvolávania a vedenia obecného zastupiteľstva,
miestneho referenda a aj odmeňovania poslancov.
Odo dňa účinnosti tejto novely je potrebné upraviť odmeňovanie poslancov Obecného
zastupiteľstva v Bádiciach interným právnym predpisom, ktorý podlieha schváleniu obecným
zastupiteľstvom.
§1
Úvodné ustanovenia
Zásady odmeňovania upravujú poskytovanie platu a odmien týmto voleným orgánom
obce Bádice :
a/
b/
c/
d/
e/

starostovi obce
zástupcovi starostu obce
hlavnému kontrolórovi obce
poslancom obecného zastupiteľstva s ohľadom na ich aktivity v prospech obce
predsedom a členom komisií
§2
Plat starostu
1. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,49 čo je v súlade s ust. § 4 zákona č.
253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor .
V zmysle § 4, ods. 4 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostu obce v znení neskorších predpisov je daná povinnosť plat starostu
každoročne prerokovať.
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Starostovi patrí plat odo dňa zloženia sľubu.

3. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%.
4. Obecné zastupiteľstvo môže kedykoľvek, so súhlasom starostu, znížiť 1,49-násobok
platu až na 0-násobok počas jeho funkčného obdobia.
5. Po zániku mandátu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné

- 2 z rozpočtu obce vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak
vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. Odstupné starostovi nepatrí, ak
- vykonával funkciu menej ako šesť mesiacov
- bol starosta opäť zvolený do funkcie
6. Mandát starostu zaniká :
a/ odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b/ právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za
trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
c/ vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo
o odvolaní starostu
7. Úväzok starostu obce je 100 %.
§3
Odmeňovanie hlavného kontrolóra
1. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,15 čo je v súlade s ust. § 18c zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
2. Úväzok hlavného kontrolóra je 2 %.
§4
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu ( ak zanikol mandát starostu pred
uplynutím funkčného obdobia, až do zloženia sľubu novozvoleného starostu ) patrí
plat v zmysle ust. § 4 zákona č. 253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov.
§5
Odmeňovanie poslancov
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena ak budú splnené podmienky bodu 2
§ 5 vo výške 20 € za 1 zasadnutie OZ. Odmena bude vyplatená v mesiaci december b.
r.
2. Podkladom k vyplateniu odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia a zápisnica z
rokovania obecného zastupiteľstva, ktorá dokumentuje aktívnu účasť na rokovaní,
pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí a spoluúčasť na riešení problémov obce.
3. Za mimoriadnu angažovanosť poslanca pri rôznych obecných podujatiach a aktívnu
pomoc pri získavaní grantov a iných finančných prostriedkov z cudzích zdrojov do
rozpočtu obce, môže obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce schváliť takémuto
poslancovi mimoriadnu odmenu, o výške ktorej rozhodne priamo pri prerokovaní
návrhu.
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4. Odmena nepatrí poslancovi obecného zastupiteľstva, predsedovi komisie a členovi
komisie obecného zastupiteľstva, ktorý písomne, alebo ústne na obecnom
zastupiteľstve vyhlási, že svoj mandát poslanca obecného zastupiteľstva, predsedu
komisie obecného zastupiteľstva a člena komisie obecného zastupiteľstva bude
vykonávať bez odmeny.
5. Poslanec obecného zastupiteľstva, predseda komisie obecného zastupiteľstva a člen
komisie obecného zastupiteľstva môže svoje vyhlásenie zobrať späť, na základe
ktorého mu patrí odmena podľa zásad odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva obce Bádice.
§6
Odmeňovanie členov komisií
1. Členom komisií patrí odmena ak budú splnené podmienky bodu 2 §6 vo výške 5 € za
1 zasadnutie komisie. Odmena bude vyplatená v mesiaci december b. r.
2. Podkladom k vyplateniu odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia komisie a
zápisnica ktorá dokumentuje aktívnu účasť na zasadnutí, pomoc pri organizovaní
kultúrnych podujatí a spoluúčasť na riešení problémov obce.
3. Za mimoriadnu angažovanosť člena komisie pri rôznych obecných podujatiach a
aktívnu pomoc pri riešení problémov môže obecné zastupiteľstvo na návrh starostu
obce schváliť takémuto členovi komisie ešte mimoriadnu odmenu, o výške ktorej
rozhodne priamo pri prerokovaní návrhu.
§7
Záverečné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
1. Zásady boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. .....zo dňa 13.februára
2015 a týmto dňom nadobúdajú aj účinnosť.
2. Zrušujú sa zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva uvedené vo
Všeobecnom záväznom nariadení č.3/2010
3. Akékoľvek zmeny ustanovení a doplnky tohto predpisu podliehajú schváleniu
Obecným zastupiteľstvom v Bádiciach.
Bádice, dňa 13. februára 2015

Mgr. Július Gál
starosta obce Bádice

