Interná smernica OcÚ Kalná nad Hronom č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom na základe §11 ods. 4 písm. k) Zákona č.
369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto

Zásady odmeňovania poslancov
a volených orgánov obce Kalná nad Hronom

§1
Úvodné ustanovenia
Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Kalná nad Hronom sa
vzťahujú na poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kalná nad Hronom a volených
funkcionárov obce Kalná nad Hronom.
§2
Odmeňovanie 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 20, čo je v súlade s ust. §4 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov.
2. Plat patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
3. Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § ods. 1. Obecné zastupiteľstvo
môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.
4. Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.
5. Počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce podľa osobitného predpisu patrí
starostovi plat podľa §3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo počas tejto doby nemôže
starostovi zvýšiť plat podľa odseku 2.
6. Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia, patrí starostovi
odstupné z rozpočtu obce vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak
vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. To neplatí, ak ide o dôvody uvedené
v osobitnom predpise. Odstupné starostovi nepatrí, ak vykonával funkciu menej ako
šesť mesiacov.
7. Priemerným mesačným platom je jedna dvanástina súčtu platu podľa §3 alebo podľa
§4 ods. 2 za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného
platu. Priemerný mesačný plat sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
8. Nárok na odstupné nevznikne, ak bol starosta opätovne zvolený do funkcie.
9. Ak mandát starostu zanikne smrťou, nárok na odstupné podľa ods. 2 a jeho ďalšie
peňažné nároky postupne prechádzajú na manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase
smrti v domácnosti.
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10. Nárok na plat starostu zaniká dňom zániku jeho mandátu.
11. Starostovi pri cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie, patria cestovné náhrady podľa
osobitného predpisu.
§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 1,54 čo je v súlade s ust. §18c zákona č.
369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení.
2. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do
výšky 50% z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa ods. 1 na návrh
ktoréhokoľvek poslanca Obecného zastupiteľstva s určením obdobia vyplácania
schválenej odmeny.
3. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra v obci Kalná nad Hronom sa určuje vo výške
0,5-násobku plného úväzku.
§4
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu patrí mesačná odmena vo výške
10% mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
2. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a zároveň je aj predsedom
niektorej komisie patrí mesačná odmena vo výške 12% mesačného platu starostu bez
zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
3. Odmenu obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.
4. 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. §2 týchto zásad.
§5
Odmeňovanie poslancov
1. Každému poslancovi za výkon funkcie poslanca prináleží finančná odmena, ktorá
slúži na pokrytie nákladov ako:
- náhrada za ušlú mzdu (resp. u podnikateľov za ušlý príjem) v zamestnaní z dôvodu
plnenia si svojich povinností poslanca (účasť na OZ, akciách obce..)
- náhrada za jeho voľný čas strávený štúdiom potrebných materiálov
k plnohodnotnej práci poslanca (podklady k OZ, ďalšie právne predpisy, VZN,
odborná literatúra, tlač, internet),
- náhrada nákladov spojených s obstaraním potrebných podkladov,
- nákladov na dopravu na stretnutia OZ, kancelárske potreby a iné.
2. Ročná odmena poslanca je určená ako:
- 0,60 násobok jedného mesačného platu starostu obce bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny každému poslancovi OZ, ktorý nie je zástupcom
starostu a zároveň nie je predsedom žiadnej komisie pri OZ
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-

0,75 násobok jedného mesačného platu starostu obce bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny každému poslancovi OZ, ktorý nie je zástupcom
starostu a zároveň je predsedom aspoň jednej komisie pri OZ.

Ročná odmena sa vypláca v 4 splátkach, 1x štvrťročne.
3. Podkladom pre výplatu odmeny poslanca sú prezenčné listiny, vyhodnocovanie
ktorých vykonáva zástupca starostu obce s prednostom Obecného úradu.
4. Takto určené odmeny sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.
§6
Odmeňovanie členov komisií
1. Členom komisií patrí za ich činnosť finančná odmena. Výška ročnej odmeny pre
jednotlivé komisie sa určuje sumou 200 EUR na každého člena komisie. Z pridelenej
odmeny pre jednotlivú komisiu stanoví výšku odmeny jednotlivým členom podľa
účasti a aktivity predseda komisie. Odmena sa vypláca ročne.
2. Ak sa člen nezapája do činnosti komisie, odmena mu neprináleží. Ak by člen komisie,
ktorý je zamestnancom Obecného úradu vykonával činnosť komisie počas svojej
pracovnej doby, odmena za túto dobu mu nepatrí.
3. Takto určené odmeny sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.
4. Členom komisie pre občianske záležitosti (ďalej len KZPO) za obrad uvítania detí do
života, uzavretie manželstva, prijatie jubilantov v obradnej sieni, spoločenské
slávnosti – udelenie čestného občianstva obce, prijatie významných návštev,
osobností, slávnosť ku Dňu matiek, slávnosti obce atď. prináleží za jeden úkon:
- sobášiacemu paušálna odmena 20 EUR,
- rečníkovi paušálna odmena 20 EUR,
- recitátorovi paušálna odmena 20 EUR,
- spevákovi paušálna odmena 20 EUR,
- hudobníkovi paušálna odmena 20 EUR.
5. Členom KPOZ za obrad rozlúčky so zosnulým prináleží:
- rečníkovi paušálna odmena 20 EUR,
- recitátorovi paušálna odmena 20 EUR,
- technikovi ozvučenia paušálna odmena 20 EUR pokiaľ prácu vykoná nad rámec
pracovnej doby .
6. Za kreslenie a písanie do pamätnej knihy – kroniky prináleží:
- výtvarníkovi – kronikárovi paušálna odmena 20 EUR za jeden zápis.
7. Predseda KPOZ je zodpovedný za vypracovanie podkladov pre výplatu odmien pre
účinkujúcich na obradoch a slávnostiach. Po skončení polroka predloží mzdovej
účtovníčke pracovný výkaz spracovaný za uplynulé obdobie schválený starostom
obce. Odmeny sa vyplácajú ročne.
8. Odmena vyplácaná za prácu v jednotlivých orgánoch a komisiách sa sčítava.
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§7
Zrážky z odmeny
Obec vykonáva zrážky z odmeny v zmysle §131 Zákonníka práce. Iné zrážky z odmeny
možno vykonať len na základe dohody s poberateľom tejto odmeny.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky týchto Zásad odmeňovania schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.
2. Tieto Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce schválilo Obecné
zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom na svojom zasadnutí dňa 05.03.2019 Uznesením
č. 2/XIII.-b./2019/OZ. Interná smernica nadobúda účinnosť dňom 01.04.2019.
3. Obecný úrad je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním
súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach zamestnanca alebo o odmene v súlade
so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych
predpisov.

V Kalnej nad Hronom, 08.03.2019

...............................
Ing. Ladislav Éhn
starosta obce
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