OBEC KĽAČANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo: 2/2015
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,
zástupcu starostu a členov komisií v Obci Kľačany

Obecné zastupiteľstvo Obce Kľačany (ďalej len „OZ“)

vydáva

toto všeobecne

záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku
67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 1 a § 25, ods. 9 Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov1
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Schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Kľačany dňa: 15.12.2015 prijatím uznesenia č. 56/2015
Nadobúda účinnosť dňa: 31.12.2015

§1
Všeobecné ustanovenia
Účelom tohto VZN je určiť zásady odmeňovania poslancov (ďalej len „Zásady“) Obecného
zastupiteľstva (ďalej len „OZ“), zástupcu starostu a členov komisií v Obci Kľačany.

§2
Rozsah platnosti

Toto VZN upravuje poskytovanie:
a) odmeny poslancov obecného zastupiteľstva,
b) odmeny zástupcu starostu,
c) odmeny členov komisií,
d) odmeny neposlancov – členov komisií,
e) mimoriadnej odmeny poslancom obecného zastupiteľstva,
f) tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce, ktoré je upravené
v osobitnom právnom predpise2,
g) tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie hlavného kontrolóra obce, ktoré je
upravené osobitným právnym predpisom3.
§3
Tvorba a výplata odmien

1. Výdavky obce súvisiace s výplatou

odmien

uvedených v § 2 sa uhrádzajú

z rozpočtových prostriedkov Obce Kľačany.
2. Všetky odmeny poslancov a členov komisií - neposlancov v zmysle týchto Zásad, okrem
mimoriadnych odmien, ktorých termín vyplatenia bude súčasťou uznesenia schvaľujúceho
priznanie mimoriadnej odmeny, sa vyplácajú raz ročne za príslušný rok vo výplatách za
mesiac november vo výplatnom termíne v mesiaci december.
3. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca a člena komisie – neposlanca,
alebo v hotovosti z pokladne obecného úradu.
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Zákon č. 253/1994 Z.z.
§ 18c ods. 1 až 6 Zákona č. 369/1990 Zb.

§4
Odmeňovanie poslancov OZ
Výška odmeny sa stanovuje nasledovne:
a) ak poslanec OZ je členom poradného orgánu starostu obce, je výška mesačnej odmeny
ako súčin 1,5 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR4 za predchádzajúci kalendárny
rok a koeficientu stanoveného podľa počtu obyvateľov obce,
b) ak poslanec OZ nie je členom poradného orgánu starostu obce, je výška mesačnej
odmeny ako súčin 1,0 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a koeficientu stanového podľa počtu obyvateľov obce,
c) odmena nepatrí poslancom, ktorí písomne vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať
bez nároku na odmenu,
d) poslanec OZ sa môže svojej mesačnej odmeny vzdať. Čestné vyhlásenie poslanca
o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť doručené na obecný úrad v písomnej forme.
V čestnom vyhlásení uvedie aj obdobie, za ktoré sa vzdáva odmeny.
§5
Mimoriadna odmena poslancom obecného zastupiteľstva
1. Poslancom OZ môže byť okrem odmeny priznaná mimoriadna odmena.
2. Mimoriadne odmeny poslancov môžu byť diferencované v závislosti od úloh aké poslanec
plní, koľko času venuje svojej funkcii a ako napomáha samospráve obce. Výšku týchto
odmien na návrh starostu obce alebo poslanca OZ schvaľuje OZ prijatím uznesenia.
§6
Odmena zástupcu starostu obce
1. Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľnený zo zamestnania sa poskytuje odmena
nasledovne:
a) výška mesačnej odmeny je stanovená ako súčin 3,002 % priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
4 Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistke

úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu stanoveného podľa počtu
obyvateľov obce,
b) zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade splnenia
mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce. Vyplatenie tejto
odmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
§7
Odmena členov komisií
1. Poslancovi predsedovi komisie patrí odmena za:
a) zvolávanie, organizovanie, riadenie činnosti komisie a spísanie zápisnice zo
zasadnutia komisie vo výške 15,00 € za každé zasadnutie,
b) poskytnutie ďalšej odmeny vo výške 5,00 € je podmienené vypracovaním stanoviska
k riešeniu problému, ktorým komisia bola poverená obecným zastupiteľstvom alebo
starostom obce.
2. Členovi komisie patrí odmena za:
a) účasť na zasadnutí komisie vo výške 10,00 €,
b) poskytnutie ďalšej odmeny vo výške 5,00 € je podmienené vypracovaním stanoviska
k riešeniu problému, ktorým komisia bola poverená obecným zastupiteľstvom alebo
starostom obce.
3. Členovi komisie - neposlancovi patrí odmena za:
a) účasť na zasadnutí komisie vo výške 10,00 €,
b) poskytnutie ďalšej odmeny vo výške 5,00 € je podmienené vypracovaním stanoviska
k riešeniu problému, ktorým komisia bola poverená obecným zastupiteľstvom alebo
starostom obce.
4. Podkladom pre určenie a výpočet odmeny predsedovi komisie, členom komisie –
poslancom a členom komisie – neposlancom je prezenčná listina z konkrétneho zasadnutia
komisie.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Kľačany č. 56/2015
zo dňa 15.12.2015.
2. VZN číslo 2/2015 nadobúda účinnosť 31.12.2015 po zákonom stanovenej lehote

zverejnenia na úradnej tabuli a webe obce.
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2010 „Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva, starostu, zástupcu starostu, členov komisií a hlavného
kontrolóra v obci Kľačany“.
4.

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje OZ.

Ing. Emília Cvíčelová
starostka obce

Podmienky platnosti VZN
Zverejnenie návrhu na úradnej tabuli

Vyvesené na úradnej tabuli
18.11.2015

Vyhlásenie na úradnej tabuli

16.12.2015

Nadobúda právoplatnosť

31.12.2015

Potvrdenie údajov

