Obec Trenčianske Bohuslavice

Poriadok odmeňovania volených orgánov obce

Trenčianske Bohuslavice,
dňa 24.06.2013

Obecné zastupiteľstvo Trenčianske Bohuslavice na základe §11 ods.4 písm. k a §25 ods. 9
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

Poriadok odmeňovania volených orgánov obce
§1

a)
b)
c)
d)

(1) Tento poriadok odmeňovania volených orgánov obce (ďalej len
odmeňovania“) určuje zásady odmeňovania:
starostu obce
hlavného kontrolóra obce
poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov, podpredsedov, členov komisií
zástupcu starostu

„Poriadok

§2
Odmeňovanie starostu obce
(1) Plat starostovi obce určuje obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom
znení.
(2) Základný plat (priemerná mzda v NH x 1,65-násobok platu) môže obecné zastupiteľstvo
zvýšiť rozhodnutím až o 70%.
(3) Plat starostu sa opätovne prerokuje jeden raz ročne.
(4) Plat starostu odsúhlasený zastupiteľstvom musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.
§3
Odmeňovanie hlavného kontrolóra obce
Plat hlavného kontrolóra určuje obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18c zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a podľa dĺžky dohodnutého
pracovného času, ktorý predstavuje 10% úväzku.
§4
Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva – predsedov, členov komisií
(1) Poslancom obecného zastupiteľstva za výkon poslaneckej práce patrí odmena mesačne vo
výške:
10 €
(2) Poslancom obecného zastupiteľstva a členom komisií patrí okrem odmeny podľa bodu 1
odmena za účasť na rokovaní komisie a obecnej rady:
a) poslancovi, členovi komisie – neposlancovi
3€
b) predsedovi komisie, členovi obecnej rady
5€
(3) Za absenciu na zasadnutí a rokovaní komisie sa odmena nepriznáva.

(4) Za nečinnosť poslanca, slabú angažovanosť a neúčasť na rokovaniach OZ sa odmena
priznaná podľa ods. 1 primerane zníži:
- za každú neúčasť na zasadnutí zastupiteľstva v priebehu pol roka sa odmena priznaná
podľa bodu 1 zníži minimálne o 10%
- za nečinnosť poslanca sa môže odmena znížiť na 0 €.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

(5) Poslancom obecného zastupiteľstva a členom komisií môže byť okrem odmeny podľa
bodov 1 a 2, navrhnutá odmena za:
celkovú angažovanosť a zapojenie sa do práce vo zvolených orgánoch
propagáciu obce prostredníctvom elektronických médií a internetu
tvorbu a správu webovej stránky obce
starostlivosť o životné prostredie, odpadové hospodárstvo a ochranu majetku obce
správu strojov a zaradení obce
za angažovanosť, rozvoj a koordináciu činnosti športových klubov obce
správu športového areálu a športových zariadení obce,
prípravu a zabezpečenie športových, kultúrnych a spoločenských akcií obce,
reprezentáciu obce na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach
(6) Poslancom obecného zastupiteľstva patrí odmena priznaná podľa bodu 5
poslanca primerane, až do výšky 300 € mesačne.

a aktivity

(7) Poslancom obecného zastupiteľstva a členom rady výšku odmeny schvaľuje obecná rada.
(8) Členom komisií obecného zastupiteľstva výšku odmeny navrhuje predseda komisie
a schvaľuje obecná rada.
(9) Odmena poslancov obecného zastupiteľstva za jednotlivé aktivity sa sčítava.
(10) Odmeny priznané:
a) podľa bodu 1a 2 sa vyplácajú polročne, vždy úhrnne za predchádzajúci polrok,
b) podľa bodu 5 sa vyplácajú priebežne.
§5
Odmeňovanie zástupcu starostu
(1) Zástupcovi starostu za vykonávanie úloh, ktorými ho poverila starostka obce patrí
mesačná odmena v primeranej výške podľa odpracovaných hodín. Odmena bude
navýšená o odmeny za účasť na rokovaniach obecnej rady a na rokovaniach komisií
zriadených obecným zastupiteľstvom.
(2) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu (ak zanikol mandát pred uplynutím
funkčného obdobia, až do zloženia sľubu novozvoleného starostu) patrí plat v zmysle §4
zákona č. 253/1994 Zb. v platnom znení.
§6
Zúčtovanie odmien poslanca
(1) Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov podľa § 3 tohto poriadku odmeňovania sú
prezenčné listiny zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, komisií a zápisnice o priznaných
odmenách, ktoré sa predkladajú k poslednému dňu príslušného polroka.

(2) Zúčtované mzdy a odmeny za príslušné obdobie budú vyplatené do 30 dňa nasledujúceho
mesiaca.
(3) Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle tohto Poriadku odmeňovania sa
uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov Obce Trenčianske Bohuslavice vždy na príslušný
rok.
§7
Záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky „Poriadku odmeňovania volených orgánov obce“ schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach.
(2) Na tomto „Poriadku odmeňovania volených orgánov obce“ sa uznieslo obecné
zastupiteľstvo dňa 24.6.2013 uznesením č. 28/2013 a nadobúda účinnosť 15. dňom od
jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce Trenčianske Bohuslavice.
(3) Podľa „Poriadku odmeňovania volených orgánov obce“ sa bude prvý krát postupovať pri
schvaľovaní odmien poslancov za rok 2013.
(4) Schválením týchto zásad odmeňovania orgánov obce sa ruší Poriadok odmeňovania
volených orgánov obce Trenčianske Bohuslavice zo dňa 26.05.2011.

Ing. Bibiana Naďová
starostka obce

