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Dôvodová správa

k Zásadám poslancov a volených členov komisií v Obci. Veľký Blh

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 VEĽKÝ BLH

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zásady odmeňovania
poslancov a volených členov komisií v Obci Veľký Blh
Článok I.
POSLANCI
Poslanci sú volení v priamych voľbách občanmi Obce Veľký Blh. 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.
ČLENOVIA OBECNEJ RADY
Obecná rada (ďalej OR) pozostáva len z poslancov OZ. Je iniciatívnym, výkonným
a kontrolným orgánom OZ a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu obce. Za účasť
na zasadnutí OR patrí členom OR odmena, ktorá sa určuje z priemernej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok
vynásobenej koeficientom podľa prílohy č. 1 Zásad odmeňovania.
Článok III.
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, tajomníka
a členov. Za výkon funkcie a 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 Veľkom Blhu bude zasadať počas
pracovnej doby zamestnancov Obce Veľký Blh a členom komisie je zamestnanec Obce Veľký
Blh, tento zamestnanec nemá nárok na odmenu za účasť na komisii pri OZ vo Veľkom Blhu
v zmysle týchto zásad.
Článok IV.
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.
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Článok V.
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 %
Článok VI.
VÝPLATA ODMENY
1. Odmena bude vyplatená:
- ročne na poslednom zasadnutí v roku za zasadnutia OZ, OR vrátane paušálnych náhrad na
základe účasti na zasadnutiach, doložených zápisnicou a prezenčnou listinou
- ročne na poslednom zasadnutí OZ v roku 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 euro centy
smerom hore. Prepočítavajú sa a vyrovnávajú po zverejnení údajov ŠÚ SR spätne od
1. januára daného roka.
Článok VII.
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.
2. Zrušuje sa uznesenie o odmeňovaní poslancov OZ bod E zo dňa 28.12.2006
Účinnosť Zásad odmeňovania je od 1.12.2010.
Schválené uznesením OZ č. .C/31/2010 zo dňa 13.8.2010

Vo Veľkom Blhu 13.8.2010

Tibor Csúr
.......................................................
meno, priezvisko a podpis starostu
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PRÍLOHA č. 1
k Zásadám odmeňovania volených funkcionárov a poslancov obecného zastupiteľstva,
členov komisií Obce Veľký Blh
Koeficienty pre výpočet odmien poslancom za zasadnutia OZ, OR, ďalej predsedom a členom
stálych a dočasných odborných komisií.
Koeficient:
v roku 2015
1. Poslanec OZ
· paušálne mesačne 0,01
· riadne zasadnutie 0,03
· pokračovanie riadneho zasadnutia 0,05
· spracovanie materiálu na zasadnutie OZ 0,08
· za prizvanie na rokovanie OR a OZ 0,03

8,58 €
25,74 €
42,90 €
68,64 €

2. Člen OR - za zasadnutie 0,06

51,48 €

3. Predseda stálej komisie OZ - za zasadnutie 0,03
Člen stálej komisie OZ - za zasadnutie 0,02

25,74 €
17,16 €

4. Člen dočasnej odbornej komisie – za zasadnutie 0,025

21,45 €

5. Člen komisie pri pracovnom výjazde 0,012

10,30 €

6. Zapisovateľka mimo pracovnej doby na zasadnutí OZ 0,03

25,74 €

Priem. plat.2009: 744,50€
Priem. plat.2010: 769,00€
Priem. plat.2011: 786,00€
Priem. plat.2012: 805,00€
Priem. plat.2013: 824,00€
Priem. plat.2014: 858,00€
Zdroj:
http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/cost/indicators/!ut/p/b1/jZA9D4I
wEIZ_Ug9avsZSpRQJQqsRuxgGYzACDsbfbyEsDrbedunz9L07pFGL9Ni91v36qexe8y9Di9NJOI09ShAWmIQxU5VOct8kmADnA0AP4rCtx9XcgviQGsuC-IBCVbfAsxpmqfJoSzjdxn5pn5sSpDH8BbfcZpTqISIC55AILmR5k0GAPF_81vCbDl89DhG8CRf0J6QWwb
LIDtxK4jaesUyvWD2aLKpGKnsPRVAu9uJMPbd6PMg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1E3SThCQjFBMDhC
VjIwSTdOUjFLUVFHQU8w/
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