Zásady
odmeňovania poslancov, členov komisií a volených orgánov obce Ochodnica

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici na základe § 11 ods. 4 písm. k/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto Zásady odmeňovania
poslancov, členov komisií a volených orgánov obce.

I.
Úvodné ustanovenia
1. Zásady upravujú odmeňovanie poslancov, členov komisií a volených orgánov obce
Ochodnica.

II.
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 2,2 čo je v súlade s ust. § 4 zákona č.
253/l994 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Plat starostovi patrí odo dňa zloţenia predpísaného sľubu.
3. Obecné zastupiteľstvo môţe tento plat rozhodnutím zvýšiť aţ na dvojnásobok.
4. Starostovi moţno poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu
funkcie aţ do 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. Návrh
predkladá kontrolór obce. Odmena je schvaľovaná obecným zastupiteľstvom
polročne, v poslednom mesiaci polroka.

III.
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Zástupcovi starostu obce za vykonávanie úloh patrí odmena vo výške 15 %
z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. Odmena sa
vypláca mesačne.
Príklad: rok 2010, priemerná mzda v NH za rok 2009 744,50 € z toho 15% je –
111,68 € mesačná odmena.
2. Zástupcovi starostu k základnej odmene môţe byť vyplatená pohyblivá zloţka
odmeny do výšky 25 % vyplatenej odmeny, o výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo
na základe návrhu starostu obce. Odmena sa vypláca polročne.

IV.
Odmeňovanie hlavného kontrolóra
1. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH,
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku 1,54 čo je v súlade s ust. § 18 c zákona č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení.
2. Obecné zastupiteľstvo môţe hlavnému kontrolórovi schváliť odmenu aţ do výšky
30 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. Odmena je schvaľovaná
polročne.

V.
Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva,
zapisovateľa a prizvaného pracovníka obecného zastupiteľstva
1. Kaţdému poslancovi za výkon funkcie poslanca prináleţí finančná odmena vo výške
24 € za jedno zasadnutie.
Kaţdému poslancovi za výkon funkcie poslanca prináleţí finančná odmena, ktorá
slúţi na pokrytie nákladov ako:
- náhrada za jeho voľný čas strávený pri práci poslanca OZ
- náhrada nákladov spojených s obstaraním potrebných podkladov,
- nákladov na dopravu na stretnutia OZ, kancelárske potreby , a iné.
2. Podkladom k vyplateniu odmeny je prezenčná listina a zápisnica z rokovania
obecného zastupiteľstva.
3. Zapisovateľovi obecného úradu prítomnému na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
– za vedenie zápisnice prináleţí odmena vo výške 15 € za jedno zasadnutie.
Ďalšiemu prizvanému pracovníkovi obecného úradu prítomnému na zasadnutiach
prináleţí odmena vo výške 15 € (ak predkladá návrh poţadovaný programom OZ, inak
mu odmena neprináleţí).
4. Podkladom k vyplateniu odmeny prizvaného pracovníka je program OZ a prítomnosť
pracovníka.
IV.
Odmeňovanie komisií
1. Predsedovi komisie zriadenej OZ za kaţdé zasadnutie patrí odmena vo výške 1%
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH, vyčíslenej na základe údajov ŠU SR za
predchádzajúci kalendárny rok.
Príklad: rok 2010, priemerná mzdy v NH za rok 2009 744,50 € z toho l% je 7,45 € za
jedno zasadnutie.
2. Členom komisie patrí za ich činnosť finančná odmena 0,75 % z priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v NH za rok 2009 744,50 € z toho 0,75% je 5,59 € za jedno
zasadnutie.
3. Odmena sa komisii vypláca polročne , podľa písomne predloţených stretnutiach
komisie k rukám starostovi obce.
4. Maximálny počet zaplatených stretnutí je 8x ročne.

V.
Odmeňovanie účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach
obce a kronikára obce
1. Členom účinkujúcim na občianskych obradoch a slávnostiach obce Ochodnica (obrad
uvítania detí do ţivota, uzavretia manţelstva, občianske pohreby, prijatie jubilantov
v obradnej sieni, spoločenské slávnosti – udelenie čestného občianstva obce, prijatie
významných osobností, slávnosti obce prináleţí paušálna odmena za jeden obrad alebo
slávnosť:
- sobášiacemu/rečníkovi pri pohrebe
8,00 €
- matrikár /účinkujúci
5,00 €
- recitátor, spevák
5,00 €
- hudobník (obsluha hudby)
5,00 €
- ďalší účinkujúci
5,00 €
Odmena sa členom vypláca polročne, po predloţení zoznamu uskutočnených akcií
k rukám starostu obce.
Ak členom občianskych obradov je zamestnanec obce nepatrí mu odmena
v pracovnej dobe.
2. Výška odmeny kronikára je vo výške 1 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v NH, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok.
Príklad: odmena 744,50 € z toho 1% je 7,45 € za jednu normalizovanú strojopisnú
stranu.
Povinnosti kronikára- priebeţne zhromaţďovať a zaznamenávať udalosti a informácie
týkajúce sa ţivota obce počas kalendárneho roka. Odmena je vyplácaná po vyhotovení
prepisu do kroniky obce a odovzdaní strojopisných odpisov.
Za kreslenie a písanie do pamätnej knihy prináleţí:
- paušálna odmena 3,50 € za jeden zápis (l strana)
Odmeny za úkony prináleţia pokiaľ sa práca vykonáva nad rámec pracovnej doby
zamestnancov obce.

VI.
Materiálne zabezpečenie občianskych obradov a slávností
1. Obec Ochodnica poskytuje pre občanov a účastníkov občianskych obradov a slávností
upomienkové darčeky:
Uvítanie detí do ţivota (kvet, darček od 10 € do 15€)
Sobáš (kvet, darček od 15 € do 20€)
Ţivotné jubileá, jubilejné sobáše (kvet, darček od 8 € do 15€)
Pohreb (kytica – 10 €)
Spoločenské slávnosti (kvet, darček, slávnostná listina od 3 € do 15 € na osobu,
podľa potrieb scenára slávnosti)

VII.
Záverečné ustanovenie
1. Odmeny starostovi, zástupcovi starostu, poslancom OZ, členom komisií, účinkujúcim
pri obradoch a slávnostiach sa vyplatia v danom kalendárnom roku 2x ročne: k 30.6.
a 31.12.
kalendárneho roka.
2. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. Tieto zásady sú súčasťou Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva
v Ochodnici.
4. Tieto zásady schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici

V Ochodnici, dňa 22.12.2010
Radoslav Ďuroška
starosta obce

