Poriadok

odmeňovania

poslancov obecného

Obc eDo l n á

zastupiteľstva

K rup á

Na základe ustanovení Zákona o obecnom zriadení č.369/1990
Zb. v znení noviel/naposledy zák.č.102/2010 Z.z/
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Krupej svojim uznesením č.22/2013
zo dňa 12.4.2013 schválilo tento
poriadok

odmeňovania

poslancov Obce Dolná Krupá:
Čl.1

Rozsah platnosti
1.1. Podľa tohto poriadku odmeňovania budú odmeňovaní poslanci
Obecného zastupiteľstva a zástupca starostu, za podmienky, že
nie sú dlhodobo uvoľnení na výkon verejnej funkcie.
1.2. V prípade, ak sa obecné zastupiteľstvo zmenou organizačného
poriadku rozhodne vytvoriť funkciu zástupcu starostu s dlhodobým
uvoľnením z jeho doterajšieho zamestnania, bude mu poskytnutý
primeraný plat v zmysle Zákonníka práce /§ 119a zák.č.311/2001
Z.z./ a jeho výška bude určená v dodatku k tomuto poriadku
odmeňovania .
1.3. V prípade, ak zanikne mandát starostu obce pred uplynutím
funkčného obdobia /§ 13a ods.1 písm.c až i zák.369/1990/, zástupca
starostu plní úlohy starostu patrí mu plat podľa §13b, ods.5
zák.369/1990, t.j. podľa osobitného zákona, na zákl. ktorého sú
odmeňovaní starostovia obce.
1.4. Poslancom-členom jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva
patrí odmena za účasť na zasadnutí komisie podľa bodu 2.1.pís.b.
Účasť na zasadnutí komisie sa preukazuj e zápisnicou zo zasadnutia
a prezenčnou list inou. Tieto podklady odovzdá predseda príslušnej
komisie
starostovi
obce
na
najbližšom
zasadnutí
obecného
zastupiteľstva,
najneskôr však na poslednom zasadnutí obecného
zastupiteľstva
v kalendárnom
roku.
Starosta
po
skontrolovaní
postúpi tieto podklady referentovi pre personalistiku a mzdy.
1.5. Poslancovi, ktorý bol krátkodobo uvoľnený na výkon svojej
funkcie počas svojej pracovnej doby - napr. do komisie v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní - patrí odmena iba v prípade, že si
neuplatňuje od obce náhradu mzdy podľa § 136 ods.1 Zákonníka
práce.
1.6. Poslanec sa moze odmeny za výkon svojej funkcie vzdať a to
písomnou formou. Uvedie obdobie, na ktoré sa vzdáva odmeny
/celé funkčné obdobie, príp. kalendárny rok a pod./.
Čl.2

Výška odmeny
2.1. Poslancovi jaj zástupcovi starostu dlhodobo
výkon funkcie/ patrí:

neuvoľnenému

na

a) odmena za účasť na jednom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
vo výške 22,-EUR. Podkladom je prezenčná listina zo zasadnutia OZ,

b) odmena za

účasť

v komisii

podľa

bodu 1.4.vo výške 15,- EUR.

c) odmena za vypracovanie prípadných písomných odborných stanovísk
k problematike riešenej na obecnom zasadnutí, ak ich vypracovaním
bol poslanec poverený obecným zastupiteľstvom, resp. odmena za
splnenie úlohy, ktorou ho obecné zastupiteľstvo poverilo. Obecné
zastupiteľstvo o výške odmeny rozhodne vopred, t.j. hneď pri tomto
poverení a určí termín jej výplaty. Podkladom na výplatu takejto
odmeny je výpis z uznesenia OZ o poverení úlohou a výpis z
uznesenia o splnení zadanej úlohy. Ak obecné zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí skonštatuje, že poslanec zadanú úlohu nesplnil,
odmena mu nepatrí,
d) odmena za aktivitu poslanca pri prezentácii obce a jej histórie
formou písomných materiálov, publikácií. Táto odmena je
jednorazová a o bližších podmienkach, termíne jej výplaty a výške
rozhodne zastupiteľstvo.
2.2. Zástupcovi starostu dlhodobo neuvoľnenému na výkon funkcie
patrí okrem odmien uvedených v bode 2.1.pís.a až b
aj odmena vo výške 150 EUR na mesiac, vyplatená pol ročne za
plnenie činností uvedených v nasledujúcom bode.
2.3. Zástupca starostu ako poslanec vykonáva oproti iným poslancom
naviac tieto činnosti:

a) písanie zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, kontrola
plnenia uznesení, súčinnosť pri príprave podkladov na zasadnutia
OZ,
b) príprava podkladov o pozemkoch na individ. výstavbut
c) zabezpečovanie fotodokumentácie z obce a z pOdujatí v obci,
d) poskytovanie podkladov k údržbe webovej stránky obce
e) sobášenie v prípade krátkodobej neprítomnosti starostu a
zabezpečenie bežného chodu úradu počas krátkodobej neprítom
nosti starostu na základe ústnej dohody.
f) iné podľa dohody so starostom obce
2.4. V prípade ospravedlnenej neprítomnosti starostu dlhšej ako 2
týždne /napr. dočasná práceneschopnosť, služobná cesta,
čerpanie' dovolenky viac ako 2 kalendárne týždne nepretržite
a pod.! vykonáva zástupca starostu činnosti uvedené v poverení bez
dlhodobého uvoľnenia na výkon funkcie, patrí mu za to mesačná
odmena vo výške jednej polovice aktuálneho platu starostu
prepočítaná na dni zastupovania. Ak starosta dopredu vie o takejto
svojej neprítomnosti, vopred písomne upovedomí o začiatku
a skončení takéhoto zastupovania zástupcu starostu a zároveň
referenta pre personalistiku a mzdy.
2.5. Poskytnutie odmeny podľa bodu 2.4. vylučuje súbežné
poskytnutie odmeny za to isté obdobie podľa bodu 2.2.
Čl.3

Neposkytnutie, resp. krátenie odmeny
3.1. Za neúčasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva
sa odmena podľa bodu 2.1.,pís.a neposkytuje. Za neúčasť poslanca
na zasadnutí komisie sa odmena podľa bodu 2.1.,pís.d neposkytuje.

3.2. V prípade ak poslanec trikrát v kalendárnom roku príde bez
ospravedlnenia na zasadnutie obecného zastupiteľstva až v druhej
polovici jeho trvania, môže zástupca starostu navrnnúť skrátiť
jeho odmenu podľa bodu 2.1.,pís.a na polovicu, t.j.11,- EUR.
Čl.4

Ter.míny výplaty odmien
4.1. Odmeny sa vyplácajú:

a) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva polročne:
- za január až jún kal.roka v júli,
- za júl až december v januári nasl.kal.roka,
- pri skončení výkonu funkcie poslancov sa termín výplaty odmeny
primerane upraví, vzhľadom na odvodové povinnosti do poisťovní

b) za účasť na zasadnutí komisie ročne
- za január až december v januári nasl.roka
- pri skončení výkonu funkcie poslancov sa termín výplaty odmeny
primerane upraví, vzhľadom na odvodové povinnosti do poisťovní
4.2. Odmena uvedená v bode 2.4. bude vyplácaná
4.3. Výplata sa

na

uskutočňuje

mesačne.

v hotovosti alebo so súhlasom poslanca

účet.

Čl. S

k správnemu výpočtu odmeny
referentovi pre personálnu
prácu a odmeňovanie údaje dôležité z hľadiska správneho odvodu
poistného z odmien na sociálne a zdravotné poistenie jnázov
zdrav. poisťovne, ktorej je poistencom, údaj,či je poberateľom
dôchodku a akého druhuj.
Povinnosti poslancov vo

5.1. Poslanci sú povinní

vzťahu

poskytnúť

5.2. Poslanci sú povinní v priebehu volebného obdobia hlásiť každú

zmenu v týchto údajoch ako i prípadnú zmenu
vyplácaná na účet.

č.

účtu,

ak je odmena

Čl. 6
Záverečné

6.1.Účinnosť

poriadku

ustanovenia
sa

odmeňovania

určuje dňom

l.januára 2013

6.2.Schválením tohto poriadku odmeňovania poslancov stráca
platnosť Poriadok. odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva zo
dňa 28.2.2011, schválený uznesením č.12/2011
6.3.Tento poriadok možno meniť na základe dodatkov k nemu, ktoré
schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
6.4. S poriadkom odmeňovania budú poslanci oboznamovaní na

l.zasadnutí obecného zastupiteľstva po voľbách do orgánov
samosprávy obcí, nakoľko je predpoklad, že práve vtedy môžu
prijaté dodatky o
poriadku.
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