Obec Čachtice - Zásady odmeňovania poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Čachticiach – na základe ust. § 11 ods. 4, písm. k/ v spojení s ust. §
25 ods. 9 Zákona o obecnom zriadení [1] – vydáva nasledovné
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV A ČLENOV KOMISIÍ
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom týchto zásad je stanovenie pravidiel, podľa ktorých sa bude uskutočňovať
odmeňovanie poslancov.
(2) Predmetom úpravy je stanovenie pravidiel pre odmeňovanie poslancov v súlade
s požiadavkami zákona [2] a stanovenie pravidiel pre poskytovanie finančných plnení
súvisiacich s výkonom funkcie poslanca.
Čl. 2
Základné princípy odmeňovania
(1) Odmeňovanie poslancov sa uskutočňuje diferencovane podľa úloh a časovej
náročnosti, pričom sa súčasne uplatňujú aj nasledovné kritériá: odbornosť, zložitosť,
vyžadovaná zodpovednosť, dosiahnutá produktívnosť, dosiahnuté výsledky a ich kvalita,
presnosť, včasnosť a úplnosť.
(2) Cieľom diferencovaného odmeňovania je vytvorenie motivačného prostredia, ktoré
podporí plnenie úloh vyplývajúcich z poslaneckej funkcie smerujúcich k plneniu úloh
samosprávy obce. Odmeny musia byť primerané ekonomickej situácii obce a musia
zodpovedať požiadavkám na riadne a hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov.
Čl. 3
Odmeňovanie poslancov
(1) Poslanci sú odmeňovaní za plnenie nasledovných úloh:
a) za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
b) za účasť na pracovných stretnutiach poslancov
c) za účasť na zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva
d) za výkon funkcie zástupcu starostu,
e) za plnenie úloh spojených s osobitnou osobnou zodpovednosťou (napr. práca v komisii
na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže a pod.),
f) za osobný podiel na splnení významných úloh obecnej samosprávy.
(2) Za účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sú poslanci odmeňovaní
nasledovne:

[1]
[2]

Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§ 25 ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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a) Poslancovi obecného zastupiteľstva ktorý sa zúčastnil na celom zasadnutí obecného
zastupiteľstva patrí odmena v sume 20 EUR, poslancovi obecného zastupiteľstva
za účasť na pracovných stretnutiach poslancov patrí odmena 20 EUR. K vyplatenie
odmeny sa prikladá prezenčná listina z pracovného stretnutia poslancov.
b) Ak sa poslanec zúčastní len časti zasadnutia, patrí mu odmena, ktorá je priamo úmerne
znížená podľa počtu hlasovaní, na ktorých sa poslanec zúčastnil, v pomere k celkovému
počtu hlasovaní. Podkladom pre výplatu odmeny je záznam o účasti poslancov na
vykonaných hlasovaniach.
c) Podkladom pre výplatu odmeny za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva je
prezenčná listina s podpisom poslanca. Ak poslanec príde neskôr ako na začiatku
zasadnutia alebo ak odíde skôr ako na konci zasadnutia, uvedie sa táto skutočnosť
v prezenčnej listine aj s časovým údajom (napr. „príchod o ... hod. alebo odchod o ...
hod.).
(3) Poslancovi obecného zastupiteľstva a členom komisie obecného zastupiteľstva
patrí za každé zasadnutie komisie, výsledkom ktorého je iniciatívny návrh, poradné
stanovisko alebo splnenie konkrétnej kontrolnej úlohy odmena v sume 10 EUR . Podkladom
pre vyplatenie odmeny je výpis zo zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, na
ktorom bol výstup práce komisie prerokovaný a prezenčná listina.
(4) Za prácu spojenú s významnou osobnou zodpovednosťou v poslaneckých
pracovných skupinách, vytvorených na splnenie konkrétnej úlohy výkonného charakteru
(napr. člen komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže a pod.) patrí poslancovi
odmena vo výške alikvotnej časti 1,54 násobku priemerného mesačného zárobku v národnom
hospodárstve vyhláseného Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok.
Podkladom pre vyplatenie odmeny je výkaz vloženého času, ktorý zaznamenáva meno
a priezvisko poslanca a čas vložený do plnenia úlohy s presnosťou na štvrťhodinu.
(6) Odmena za osobný podiel na splnení významných úloh obecnej samosprávy sa
udelí v prípade, ak sa poslanec osobne pričinil o to, že obecná samospráva dosiahla významný
úspech alebo bol zapojený do činnosti, ktorá znamenala významný prínos pre obec alebo jej
obyvateľov. Predpokladom udelenia tejto odmeny je priaznivá hospodárska situácia obce.
Odmena sa udeľuje spravidla pri vyhodnotení činnosti za kalendárny rok alebo pri
vyhodnotení výsledkov dlhodobejšieho projektu. Návrhy na udelenie týchto odmien
predkladá komisia finančná, majetku a podnikateľskej činnosti obecného zastupiteľstva,
pričom vychádza z informácií iných orgánov obecnej samosprávy.
Čl. 4
Plat zástupcu starostu
(1) Zástupcovi starostu patrí primeraný plat od obce, ak je na výkon funkcie dlhodobo
plne uvoľnený zo zamestnania (§ 25 ods. 9 zákona o obecnom zriadení).
(2) Primeraný plat zástupcu starostu určí starosta podľa rozsahu zastúpenia, ktorý je
vymedzený v písomnom poverení starostu. Pri rozhodovaní o primeranom plate sa prihliadne
na ekonomickú situáciu obce, na riadne a hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov,
na odôvodnený vzťah k platom zamestnancov obecného úradu a k platu starostu. Starosta –
uplatňujúc vyhodnotenie dosiahnutej produktívnosti, dosiahnutých výsledkov s prihliadnutím
na ich kvalitu, presnosť, včasnosť a úplnosť – môže stanovený plat za uplynulý mesiac
s cieľom motivácie primerane zvýšiť alebo znížiť v rozsahu ± 20%.
(3) Podkladom pre vyplatenie platu zástupcovi starostu je v súlade s pracovným
poriadkom vedený a starostom potvrdený výkaz dochádzky za uplynulý kalendárny mesiac.
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(4) Zástupca starostu má - pri splnení podmienok na poskytnutie odmeny za výkon
iných činností v rámci poslaneckej funkcie - právo na odmenu podľa čl. 3 týchto zásad.
Čl. 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Poslancovi možno priznať odmenu len podľa týchto zásad a pri splnení
podmienok, ktoré tieto zásady upravujú. Iné udelenie odmien by bolo protiprávne [3].
(2) Odmena nepatrí poslancovi, ktorý vyhlásil, že bude svoj mandát vykonávať
bez odmeny. Toto vyhlásenie musí mať písomnú formu a je účinné najskôr doručením
písomnosti do podateľne obecného úradu, ak sa v ňom neuvádza iný termín nadobudnutia
jeho účinnosti.
(3) Aplikácia týchto zásad sa musí uskutočňovať spôsobom, ktorý je v súlade
so základnými princípmi v čl. 2. Podľa rovnakých princípov sa postupuje pri výklade týchto
zásad a v sporných situáciách.
(4) Tieto zásady boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Čachticiach uznesením
č. 40/2016 zo dňa 28.06.2016 s účinnosťou od 29.06.2016
.

.............................................................
Mgr. Michal Balala
starosta obce

[3]
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