NÁVRH
DODATOK č. 1
Obce Tešedíkovo k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Tešedíkove a členov komisií
Obecné zastupiteľstvo v Tešedíkove v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
tento Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Tešedíkove
a členov komisií v nasledovnom znení:
Plat zástupcu starostu obce
1./ Zástupcovi starostu patrí primeraný plat od obce, ak je na výkon funkcie dlhodobo
uvoľnený zo zamestnania.
2./ Primeraný plat zástupcu starostu určí starosta obce podľa rozsahu zastúpenia, ktorý je
vymedzený v písomnom poverení starostu. Pri rozhodovaní o priemernom 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 obce.
Starosta, uplatňujúc vyhodnotenie dosiahnutej produktívnosti, dosiahnutých výsledkov
s prihliadnutím na ich kvalitu, presnosť, včasnosť a úplnosť, môže stanoviť plat za uplynulý
mesiac s cieľom motivácie primerane zvýšiť alebo znížiť v rozsahu 35 %.
3./ Podkladom pre vyplatenie platu zástupcovi starostu je v súlade s pracovným poriadkom
vedený a starostom obce potvrdený výkaz dochádzky za uplynulý kalendárny mesiac.
4./ Ak zanikne mandát starostu obce pred uplynutím jeho funkčného obdobia, zástupca
starostu plní úlohy starostu obce v plnom rozsahu a patrí mu plat podľa osobitného zákona
(zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov ).
Odmeňovanie zástupcu starostu obce
1./ Odmena za výkon funkcie zástupcu starostu sa stanoví:
• v závislosti od rozsahu zastupovania, ktoré určí starosta obce v písomnom poverení
v závislosti na úlohách, ktoré zástupca obce skutočne vykonáva
• podľa skutočného výkonu zastupovania v posudzovanom období a podľa jeho časovej
náročnosti
• podľa úrovne koordinácie činnosti medzi jednotlivými komisiami obecného
zastupiteľstva a obecným úradom a inými organizáciami a združeniami v obci
• v závislosti na účasť na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení,
ktoré uskutočňujú orgány obce a na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblasti
života obce
2./ O konkrétnej výške odmeny za výkon funkcie zástupcu starostu za určité obdobie
rozhoduje obecné zastupiteľstvo tajným hlasovaním podľa pravidiel v predchádzajúcom
odseku, podľa druhu a časovej náročnosti, skutočne plnených úloh a podľa vyhodnotenia
dosiahnutých výsledkov do výšky 35 % priemerného platu zástupcu starostu určeného
starostom obce podľa článku I. bod d) zásad odmeňovania.
3./ Podkladom na vyplatenie odmeny zástupcovi starostu je starostom obce potvrdený výkaz
dochádzky a uznesenie obecného zastupiteľstva o určení výšky odmeny za posudzované
obdobie.
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Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa ...... a schválené uznesením OZ
č. ............
2. Dodatok nadobudne právnu účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli
obce.

V Tešedíkove, 20.2.2015

Gyula Borsányi
starosta obce

Návrh Dodatku č. 1/2015 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ v Tešedíkove a členov
komisií bol
Vyvesený dňa: 23.2.2015
Zvesený dňa: 10.3.2015
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