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Obec Veľké Orvište

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 9 / 2015

                                                

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, 
HLAVNÉHO KONTROLÓRA,

ČLENOV KOMISIÍ A REDAKČNEJ RADY

   Obec Veľké  Orvište  v  súlade so  zákonom č.  369/1990 Zb.  o  obecnom
zriadení  v  znení  neskorších  predpisov   vydáva  toto  všeobecne  záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“). 
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ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, HLAVNÉHO KONTROLÓRA, ČLENOV KOMISIÍ A REDAKČNEJ RADY

§ 1
Všeobecné ustanovenia

(1)  Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
      (ďalej len „OcZ“), hlavného kontrolóra, členov komisií a redakčnej rady, pri zohľadnení úloh
      a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.

(2) Odmeny poslancov OcZ budú diferencované v závislosti od úloh, aké poslanec plní, koľko
      času venuje svojej funkcií a ako napomáha samospráve obce.

§ 2
Rozsah platnosti VZN, povinnosti a súvislosti s odmeňovaním

(1) Predmetom týchto zásad je:
     a) poslanec OcZ,
     b) poslanec OcZ, ktorý je na základe písomného poverenia oprávnený zastupovať starostu
         obce (ďalej len „zástupca starostu obce“),
     c) hlavný kontrolór obce, 
     d) predseda komisie a člen komisie,
     e) šéfredaktor a člen redakčnej rady Orvištských novín.

(2) V súvislosti s odmeňovaním je poslanec OcZ, hlavný kontrolór obce, predseda komisie
      a člen komisie povinný preukazovať svoju účasť na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu
      zápisnice zo zasadnutia OcZ alebo zápisnice zo zasadnutia komisie.

(3) V súvislosti s odmeňovaním je hlavný kontrolór povinný vzorne plniť povinnosti vyplývajúce
      z platnej legislatívy.  

(4) V súvislosti s odmeňovaním predseda komisie, poslanec OcZ a člen redakčnej rady aktívne
     prispieva do jednotlivých vydaní Orvištských novín a šéfredaktor Orvištských novín raz ročne
     vypracuje o činnosti redakčnej rady správu.

(5) Odmeňovaní sú povinní dodržiavať štatút obce a zásady odmeňovania poslancov OcZ,
      hlavného kontrolóra obce, členov komisií a redakčnej rady. Obhajovať záujmy obce a jej
      obyvateľov.

§ 3  
Odmeňovanie poslancov OcZ

(1) Výška odmeny pre poslancov OcZ, s výnimkou zástupcu starostu obce, za účasť na
      zasadnutí OcZ je 2,5 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
      hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
      kalendárny rok. 
 
(2) Odmena nepatrí poslancovi, ktorý sa písomne vzdal odmeny alebo vyhlásil na zasadnutí
     OcZ, že svoj mandát bude vykonávať bez nároku na odmeny (celé volebné obdobie alebo za
     určité mesiace).

(3) Odmena poslancovi OcZ sa za neúčasť na zasadnutí OcZ nevypláca, výška odmeny
     sa mu kráti z 2,5 % na 1,5 % priemernej mesačnej mzdy, ak sa poslanec OcZ nezúčastní
     celého zasadnutia OcZ (absencia na niektorom z bodov programu zasadnutia OcZ).
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§ 4 
Odmeňovanie zástupcu starostu

(1) Poslancovi OcZ vykonávajúcemu funkciu zástupcu starostu, ktorý je na základe písomného
     poverenia oprávnený vykonávať úkony a činnosti ustanovené starostom, patrí  počas
     zastupovania starostu obce v dobe neprítomnosti starostu obce (PN, dovolenka) plat vo
     výške pomernej časti z 50 % platu starostu.

(2) Okrem platu uvedeného v odseku (1) patrí zástupcovi starostu obce odmena vo výške 30,- €
      za každý mesiac, v ktorom v krátkodobej neprítomnosti starostu obce (pracovné stretnutia, 
      školenia, služobné cesty ...), plní úlohy určené starostom obce. 

§ 5
Odmeňovanie hlavného kontrolóra obce

         Hlavnému kontrolórovi patrí plat a odmena podľa ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o
    obecnom zriadení. Plat a odmenu hlavného kontrolóra schvaľuje OcZ uznesením. 

§ 6  
Odmeňovanie predsedu komisie

          Výška odmeny pre predsedu komisie za účasť na každom zasadnutí komisie je 1,5 %
     priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
     údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. 

§ 7  
Odmeňovanie členov komisie

(1) Výška odmeny pre člena komisie za účasť na zasadnutí komisie je 1,0 % priemernej 
      mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
      Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. 

(2) Predsedovi komisie, ktorý je členom inej komisie sa odmena za účasť na zasadnutí tejto 
      komisie nevypláca.

(3) Základným podkladom pre priznanie odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia komisie,
      resp. správa z kultúrno-spoločenskej, športovej alebo verejno-prospešnej akcie, ktorá bude
      prílohou zápisnice zo zasadnutia komisie.

§ 8  
Odmeňovanie členov redakčnej rady

(1) Šéfredaktorovi Orvištských novín patrí odmena vo výške 25 € za každé vydanie Orvištských
     novín.

(2) Členovi redakčnej rady patrí odmena vo výške 15 € za každé vydanie Orvištských novín.
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§ 9 
Výplata odmeny

(1) Termíny vyplatenia odmeny:

poslanec OcZ raz ročne v mesiaci december

poslanec OcZ -
zástupca starostu obce

4 x ročne v mesiacoch december, marec, 
jún, september

hlavný kontrolór raz ročne v mesiaci december

predseda komisie raz ročne v mesiaci december

člen komisie raz ročne v mesiaci december

redakčná rada raz ročne v mesiaci december

  

(2)   Na základe písomných podkladov zo zasadnutia zastupiteľstva OcZ, predsedov komisií 
       a šéfredaktora Orvištských novín vypracuje odborná referentka k vyplateniu odmeny 
       správu, ktorú podpisuje hlavný kontrolór obce.

(3)  Odmeny sa vyplácajú z rozpočtu obce, a to v hotovosti z pokladne obecného úradu alebo
       bezhotovostne na bankový účet.

§ 10 
Spoločné ustanovenia

(1)  Starosta môže navrhnúť mimoriadnu odmenu pre poslanca OcZ, ako aj pre predsedu
      a člena komisie, šéfredaktora a člena redakčnej rady, občana obce, ktorý sa  podieľa na
      práci v OcZ, v komisii, na práci v obci a obecných akciách, ak mu to umožňuje rozpočet 
      obce schválený OcZ. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto
      odmeny a o jej výške rozhoduje OcZ prijatím uznesenia. 

(2) Poslanec OcZ, hlavný kontrolór, predseda a člen komisie, šéfredaktor a člen redakčnej rady,
     sa môže vzdať svojho práva na odmenu, ktorá mu prináleží podľa týchto zásad
     odmeňovania. Práva na odmenu sa poslanec OcZ, hlavný kontrolór, predseda a člen
     komisie, šéfredaktor a člen redakčnej rady vzdá písomným vyhlásením o vzdaní sa 
     odmeny. Vzdanie sa práva na odmenu je účinné dňom doručenia na obecný úrad, alebo na
     zasadnutie OcZ. 

(3) Náhrada preukázaných cestovných výdavkov sa poslancovi OcZ, hlavnému kontrolórovi 
     a predsedovi komisie poskytuje vo výške účelne a skutočne preukázateľne vynaložených
     nákladov. Ak menovaní použijú osobné motorové vozidlo (s výnimkou obecného vozidla),
     patrí im základná náhrada a náhrada za spotrebované pohonné látky v rozsahu 
     a za podmienok stanovených osobitnou právnou úpravou (Zákon č. 283/ 2002 Z.z.
     o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov).

(4) Zoznam poslancov OcZ, hlavného kontrolóra obce, predsedov a členov komisie, 
      šéfredaktora a člen redakčnej rady Orvištských novín, je prílohou tohto VZN. Starosta obce
      mení a dopĺňa tento zoznam podľa aktuálneho stavu. 
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§ 11
Záverečné ustanovenia

(1)   VZN obce Veľké Orvište č. 9/2015 Zásady odmeňovania poslancov OcZ, hlavného
        kontrolóra, členov komisií a redakčnej rady, schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom
        zasadnutí dňa 12.10.2015 uznesením č. 73/2015. 

(2)    VZN obce Veľké Orvište č. 9/2015 Zásady odmeňovania poslancov OcZ, hlavného
        kontrolóra, členov komisií a redakčnej rady, ruší VZN 01/2011 Zásady odmeňovania
        poslancov OcZ, starostu, zástupcu starostu, členov komisií a hlavného kontrolóra v obci
        Veľké Orvište.

(2)  Toto VZN obce Veľké Orvište č. 9/2015 nadobúda účinnosť dňa 1.12.2015.

Návrh VZN:    
 -   vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :  25.09.2015  
 -   zverejnený na internetovej adrese obce  dňa :  25.09.2015 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vrátane): 08.10.2015
Doručené pripomienky (počet) : žiadne
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 12.10.2015

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa 12.10.2015 
VZN schválené OcZ vo Veľkom Orvišti  dňa 12.10.2015   pod č. uznesenia: 73/2015. 
VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Veľké Orvište  dňa: 12.10.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.12.2015 

Vo  Veľkom Orvišti  dňa: 12.10.2015                                                        

                                                                 Pavol Paulovič 
                                                                  starosta obce     

Vyvesené: 12.10.2015
Zvesené:   01.12.2015
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Príloha č. 1
 

Zoznam 
poslancov OcZ, hlavného kontrolóra obce, predsedov a členov komisie, 

      šéfredaktora a člen redakčnej rady Orvištských novín 

poslanci OcZ a predsedovia komisií: 

Jozef Valo                       - zástupca starostu 

JUDr. Daniela Poláková - predseda komisie na ochranu verejného záujmu
Jaroslav Vavrinec           - predseda komisie verejného poriadku 
Mgr. Erika Ander            - predseda školskej komisie
Mgr. Roman Táborský   - predseda športovej komisie 
Pavol Táborský              - predseda stavebnej komisie 
Marta Kráľovičová          - predseda sociálnej komisie 
Gabriela Michelová        - predseda kultúrnej komisie 
Ing. Mária Glasnáková   - predseda komisie životného prostredia

hlavný kontrolór:

Ing. Emmerencia Kollárová

členovia komisií:

členovia komisie školstva - Mgr. Dáša Ábelová, Mária Šišková, Zuzana Bartková, Nadežda Vanglová, 
                                            Emília Vavrincová, JUDr. Daniela Poláková,

členovia komisie kultúry   - Anna Mokrišová, Mária Šišková, Jozefa Šišková, Blanka Kováčiková, Lukáš Šandrik,

členovia komisie 
verejného poriadku          - Adrián Hnilka, Filip Mišík, Branislav Vavrinec,

komisia životného
prostredia                         - Darina Pilková, Eva Doktorová, Eva Folajtárová, RNDr. Viera Hrebíčková, 
                                           Mgr. Soňa Macová, JUDr. Daniela Poláková, Nadežda Vanglová, 
komisia na ochranu
verejného záujmu            - Mgr. Roman Táborský, Mgr. Erika Ander,

komisia športu                 - Róbert Vavrinec, Vladimír Bolješik,

komisia sociálna             -  Eva Folajtárová, Eva Kráľovičová, Anna Mihálikova, Sylvia Paulovičová,

komisia výstavby            - Bohumil Herceg, Miloš Režný,

redakčná rada Orvištských novín : 

Mgr. Lenka Pillárová  - šéfredaktor
Jozef Valo                  - člen
Mgr. Daša Ábelová    - člen


