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Dôvodová správa

k Zásadám poslancov a volených členov komisií v Obci Vlachovo

S účinnosťou od 1.4.2010 platí novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
ktorá bola prijatá zákonom č. 102/2010 Z. z.
Podľa § 11 ods. 4 písm. k) a s poukazom na § 25 ods. 1 písm. c) tohto zákona je
obecnému zastupiteľstvu vyhradené schvaľovať zásady odmeňovania poslancov. Okrem toho
sa novelou zákona o obecnom zriadení zmenili aj podmienky a periodicita zasadnutí OZ
a OR, na základe čoho je potrebné zrušiť doterajší spôsob odmeňovania poslancov a prijať
tieto „zásady“.
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Obec Vlachovo

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zásady odmeňovania
poslancov a volených členov komisií v Obci Vlachovo
Článok I.
POSLANCI
Poslanci sú volení v priamych voľbách občanmi Obce Vlachovo. Za výkon funkcie poslanca
na zasadnutiach OZ patrí poslancovi odmena. Táto sa určuje z priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci
kalendárny rok, vynásobenej koeficientom podľa prílohy č. 1 týchto Zásad
odmeňovania .
Článok II.
PREDSEDOVIA A ČLENOVIA STÁLYCH KOMISIÍ OZ
Komisie sú vytvorené z poslancov OZ a obyvateľov obce – odborníkov. Pôsobia ako
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány OZ. Každá komisia pozostáva z predsedu a členov. Za
výkon funkcie na zasadnutí komisie im patrí odmena , určená z priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci
kalendárny rok vynásobenej koeficientom podľa prílohy č. 1 Zásad odmeňovania. Odmeny
sú vyplácané zo stanovených finančných prostriedkov na odmeny pre poslancov. V prípade,
že akákoľvek komisia pri OZ vo Vlachove bude zasadať počas pracovnej doby zamestnancov
Obce Vlachovo a členom komisie je zamestnanec Obce Vlachovo, tento zamestnanec nemá
nárok na odmenu za účasť na komisii pri OZ vo Vlachove v zmysle týchto zásad.
Článok III.
PREDSEDOVIA A ČLENOVIA DOČASNÝCH A ODBORNÝCH KOMISIÍ
Pre potrebu odborného posudzovania cenových a iných ponúk pri výberových
konaniach, plánovaných investičných zámerov obce, ďalej pri organizovaní podujatí
súvisiacich s prácou OZ a činnosťou obce, OZ vymenováva dočasné odborné komisie. Ich
členmi sú spravidla poslanci – odborníci, občania – odborníci a zamestnanci obce. Každá
komisia má predsedu a členov.
Odmena za výkon funkcie na zasadnutí komisie sa určuje z priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci
kalendárny rok vynásobenej koeficientom podľa prílohy č. 1 Zásad odmeňovania. Odmeny
poslancov a volených občanov – odborníkov sú vyplácané zo stanovených finančných
prostriedkov na odmeny pre poslancov OZ. /*
Článok IV.
MIMORIADNE ODMENY
Na návrh poslanca OZ alebo starostu, môže v priebehu roka OZ schváliť mimoriadnu
odmenu pre poslancov OZ.
OZ môže na základe návrhu poslanca schváliť krátenie mimoriadnej odmeny , za kratšiu dobu
účasti poslanca na zasadnutiach OZ ako 50 % sa odmena kráti o 50 %.
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Článok V.
VÝPLATA ODMENY
1. Odmena bude vyplatená:
- štvrťročne za zasadnutia OZ, vrátane paušálnych náhrad na základe účasti na zasadnutiach,
doložených zápisnicou a prezenčnou listinou.
- polročne za zasadnutia stálych komisií na základe účasti na zasadnutiach doložených
zápisnicou a prezenčnou listinou.
- po ukončení činnosti odbornej alebo dočasnej komisie.
2. Zástupcovi starostu patrí odmena rovnako ako ostatným poslancom t.j. za všetky zasadnutia
samosprávnych orgánov, ktorých sa zúčastnil.
3. Odmeny poslancov a voleným občanom – odborníkom sa zaokrúhľujú na celé eurocenty
smerom hore. Prepočítavajú sa a vyrovnávajú po zverejnení údajov ŠÚ SR spätne od
1. januára daného roka.
Článok VI.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Poslancovi alebo členovi komisie patrí tiež náhrada skutočných cestovných výdavkov za
spotrebované pohonné látky, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie poslanca alebo
člena komisie pri výjazdoch komisie.
Účinnosť Zásad odmeňovania je od .................................. .
Schválené uznesením OZ č. ......./2011 zo dňa ...................
Vo Vlachove
.......................................................
Ing. Peter Pakes
starosta obce
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PRÍLOHA č. 1
k Zásadám odmeňovania volených funkcionárov a poslancov obecného zastupiteľstva,
členov komisií Obce Vlachovo
Koeficienty pre výpočet odmien poslancom za zasadnutia OZ, ďalej predsedom a
členom stálych a dočasných odborných komisií.
1. Poslanec OZ
· riadne zasadnutie 0,02
· pokračovanie riadneho zasadnutia 0,02
3. Predseda stálej komisie OZ - za zasadnutie 0,01
Člen stálej komisie OZ - za zasadnutie 0,005
4. Člen dočasnej odbornej komisie – za zasadnutie 0,01

–––––––––––––
Poznámka:
Koeficienty je potrebné určiť s prihliadnutím na rozsah činnosti a finančných možností tej –
ktorej obce.
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