Zásady odmeňovania v obci Kvakovce

Zásady odmeňovania v obci Kvakovce
Obecné zastupiteľstvo Obce Kvakovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s ch v a ľ u j e
tieto zásady odmeňovania starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií
a tajomníkov komisií obecného zastupiteľstva v Kvakovciach.
Článok 1
Rozsah platnosti
Odmeňovací poriadok upravuje odmeňovanie:
a) starostovi obce
b) poslancovi - zástupcovi starostu obce
c) poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý plní úlohy starostu obce
d) poslancom obecného zastupiteľstva
e) predsedom komisií zriadených obecným zastupiteľstvom
f) členom komisií zriadených obecným zastupiteľstvom
g) tajomníkom komisií
h) hlavnému kontrolórovi
Článok 2
Starosta obce
1. Je volený priamo občanmi obce. Vykonáva všetky činnosti spojené s plynulým chodom obce
a obecného úradu. Rovnako vykonáva činnosti schválené obecným zastupiteľstvom.
2. Za výkon tejto funkcie mu patrí odmena, ktorá je stanovená v zmysle ustanovenia zákona NR
SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov.
3. Rozsah výkonu funkcie starostu určuje obecné zastupiteľstvo spravidla pred voľbami. Počas
volebného obdobia sa môže rozsah výkonu funkcie starostu meniť na návrh starostu.
Článok 3
Zástupca starostu obce
1. Je menovaný starostom obce, zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom a vykonáva
všetky činnosti určené starostom na zabezpečenie plynulého chodu obecného úradu.
2. Za výkon tejto funkcie mu patrí paušálna mesačná odmena, vo výške 50 % zo základnej
mesačnej mzdy starostu obce, ktorá je stanovená v zmysle ustanovení zákona NR SR č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov. Vypláca sa raz mesačne v riadnom výplatnom termíne určenom
pre zamestnancov obce.
Strana 1 z 3

Zásady odmeňovania v obci Kvakovce
3. Percento paušálnej mesačnej odmeny pre zástupcu starostu obce sa prehodnocuje raz ročne
na zasadnutí obecného zastupiteľstva, spravidla k 31.3. príslušného kalendárneho roka.
Obecné zastupiteľstvo môže percento paušálnej mesačnej odmeny formou uznesenia
kedykoľvek zvýšiť, alebo znížiť.
Článok 4
Poslanci obecného zastupiteľstva
1. Poslanci obecného zastupiteľstva sú volení v priamych voľbách občanmi obce.
2. Za výkon funkcie poslanca patrí poslancovi za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
odmena. Poslanec sa môže dobrovoľne vzdať odmeny.
3. Odmena sa určuje ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku
koeficientu 0,05. Odmena sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
4. Koeficient, ktorým sa násobí odmena pre poslancov obecného zastupiteľstva sa prehodnocuje
raz ročne na zasadnutí zastupiteľstva, spravidla k 31.3. príslušného kalendárneho roka. Obecné
zastupiteľstvo môže koeficient formou uznesenia kedykoľvek zvýšiť, alebo znížiť.
4. Poslancovi, ktorý plní úlohy starostu v prípade, že starostovi obce zanikne mandát z dôvodov
ustanovených v zákone NR SR 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, patrí odmena, ktorá je
stanovená v zmysle ustanovenia zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Článok 5
Predsedovia, členovia komisií a tajomníci obecných komisií
1. Komisie sú utvorené z poslancov obecného zastupiteľstva a ľudí pôsobiacich vo viacerých
oblastiach života. Pôsobia ako iniciatívne a poradné orgány obecného zastupiteľstva.
2. Za účasť na zasadnutiach patrí:
a) Predsedom komisie odmena, ktorá sa určuje ako súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku koeficientu 0,05. Odmena sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
b) Členom komisie odmena, ktorá sa určuje ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku koeficientu 0,04. Odmena sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
c) Tajomníkom komisie odmena, ktorá sa určuje ako súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku koeficientu 0,05. Odmena sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
d) Koeficient, ktorým sa násobí odmena pre predsedov komisií, členov komisií a tajomníkov
komisií obecného zastupiteľstva sa prehodnocuje raz ročne na zasadnutí zastupiteľstva,
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spravidla k 31.3. príslušného kalendárneho roka. Obecné zastupiteľstvo môže koeficient
formou uznesenia kedykoľvek zvýšiť, alebo znížiť.
Článok 6
Hlavný kontrolór
1. Hlavnému kontrolórovi patrí za výkon jeho funkcie mzda. V súlade s § 18c ods. 1) zákona
369/1990 o obecnom zriadení je plat hlavného kontrolóra stanovený súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok a koeficientu
podľa počtu obyvateľov obce.
2. V zmysle § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo volí a odvoláva
hlavného kontrolóra obce, určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat,
schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi.
3. Mesačná odmena hlavného kontrolóra je vo výške 15 % k základnému platu podľa §18c, ods. 1)
zákona 369/1990 Zb. Odmena sa môže kedykoľvek znížiť, alebo zvýšiť.
Článok 7
Spoločné ustanovenia
1. Odmeny uvedené v týchto Zásadách sa každoročne prepočítavajú a vyrovnávajú po zverejnení
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky a podľa schválených uznesení obecného
zastupiteľstva. Odmeny budú vyplácané podľa všeobecnej zhody. Ak nedôjde k všeobecnej
zhode, odmeny budú vyplácané polročne, alebo ročne na bankový účet. Paušálna odmena pre
zástupcu starostu sa vypláca raz mesačne v riadnom výplatnom termíne určenom pre
zamestnancov obce.
2. Všetky odmeny sú vyplácané z prostriedkov obce Kvakovce.
3. Odmeny sú zdaňované v zmysle platných právnych predpisov.
4. Schválením týchto Zásad odmeňovania v obci Kvakovce prestávajú platiť Zásady odmeňovania
v obci Kvakovce zo dňa 10.3.2015.
5. Zásady odmeňovania v obci Kvakovce boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.
193/2016 dňa 19. 5. 2016 a sú účinné od 1.6.2016.

Mgr. Radovan KAPRAĽ
starosta obce
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