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Názov materiálu:
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín,
ďalších
volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín
Materiál obsahuje:
Návrh na uznesenie
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín,
ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín
12 príloh k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce
Mojtín
Zoznam príloh k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce
Mojtín:
Príloha č. 1: Úradný záznam o oznámení poslanca Obecného zastupiteľstva
obce Mojtín (ďalej len „poslanec“) o svojej neúčasti na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Mojtín, podaného ústne alebo telefonicky
Príloha č. 2: Úradný záznam o oznámení poslanca Obecného zastupiteľstva
obce Mojtín (ďalej len „poslanec“) o svojej neúčasti na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Mojtín, podaného prostredníctvom SMS – správy
Príloha č. 3: Úradný záznam o oznámení člena Obecnej rady obce Mojtín a
poslanca Obecného zastupiteľstva obce Mojtín prizvaného na zasadnutie
Obecnej rady obce Mojtín (ďalej len „oznamovateľ“) o svojej neúčasti na
zasadnutí Obecnej rady obce Mojtín, podaného ústne alebo telefonicky
Príloha č. 4:
Úradný záznam o oznámení člena Obecnej rady obce Mojtín a poslanca
Obecného zastupiteľstva obce Mojtín prizvaného na zasadnutie Obecnej rady
obce Mojtín (ďalej len „oznamovateľ“) o svojej neúčasti na zasadnutí Obecnej
rady obce Mojtín, podaného prostredníctvom SMS – správy

Príloha č. 5: Úradný záznam o oznámení predsedu komisie Obecného
zastupiteľstva obce Mojtín (ďalej len „oznamovateľ“) o svojej neúčasti na
zasadnutí komisie, podaného ústne alebo telefonicky
Príloha č. 6:
Úradný záznam o oznámení predsedu komisie Obecného zastupiteľstva obce
Mojtín (ďalej len „oznamovateľ“) o svojej neúčasti na zasadnutí komisie,
podaného prostredníctvom SMS – správy
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Príloha č. 7:
Úradný záznam o oznámení člena komisie Obecného zastupiteľstva obce
Mojtín s výnimkou predsedu tejto komisie (ďalej len „oznamovateľ“) o svojej
neúčasti na zasadnutí komisie, podaného ústne alebo telefonicky
Príloha č. 8:
Úradný záznam o oznámení člena komisie Obecného zastupiteľstva obce
Mojtín s výnimkou predsedu tejto komisie (ďalej len „oznamovateľ“) o svojej
neúčasti na zasadnutí komisie, podaného prostredníctvom SMS – správy
Príloha č. 9:
Návrh zástupcu starostu obce Mojtín na zaplatenie odmeny poslancovi
Obecného zastupiteľstva obce Mojtín (ďalej len „poslanec“) za účasť na
zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Mojtín (ďalej len „zasadnutie
OZ“)
Príloha č. 10: Návrh zástupcu starostu obce Mojtín na zaplatenie odmeny za
účasť na zasadnutiach Obecnej rady obce Mojtín (ďalej len „zasadnutia OR“)
Príloha č. 11: Návrh predsedu komisie na zaplatenie odmeny členovi komisie
s výnimkou predsedu tejto komisie za účasť na zasadnutiach komisie
Obecného zastupiteľstva obce Mojtín
Príloha č. 12:
Návrh podpredsedu komisie na zaplatenie odmeny predsedovi komisie za
účasť na zasadnutiach komisie Obecného zastupiteľstva obce Mojtín

Vypracoval:
Mgr. Katarína Gombárová
zamestnanec obce Mojtín
Mojtín 14.02.2011

Predkladá:
Bc. Eva Gabrišová
starosta obce Mojtín
podpis ..........................................
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Mojtín schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a
zástupcu starostu obce Mojtín

Obecné zastupiteľstvo obce Mojtín podľa § 11 ods. 4 písm. k), § 18c, § 25 ods. 5 a §
25 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o platových pomerov starostov obcí“) schvaľuje tieto
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE
MOJTÍN,
ĎALŠÍCH VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE MOJTÍN
A ZÁSTUPCU STAROSTU OBCE MOJTÍN
§1
Predmet úpravy
Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších
volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín (ďalej len „zásady
odmeňovania“) upravujú odmeňovanie:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

starostu obce Mojtín
zástupcu starostu obce Mojtín
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín
členov Obecnej rady obce Mojtín
predsedov komisií Obecného zastupiteľstva obce Mojtín
členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Mojtín s výnimkou predsedov
týchto komisií
g. hlavného kontrolóra obce Mojtín
§2
Plat a odmeny starostu obce Mojtín
(1) Plat starostu obce Mojtín (ďalej len „starosta“) určuje Obecné zastupiteľstvo obce
Mojtín (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) v súlade so zákonom o platových
pomeroch starostov obcí.
(2)Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstvevyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky1 za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona o
platových pomeroch starostov obcí. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro
nahor.
(3)Starosta sa zaraďuje do druhej platovej skupiny s 1,83 násobkom, ktorá je
určená pre obce s počtom obyvateľov od 501 do 1 000.2
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(4) Starostovi možno poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu
výkonu funkcie až do 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.
O poskytnutí odmien a ich výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
(5) Starostovi možno poskytovať mimoriadne odmeny za činnosť vykonávanú v
súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých
dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku, a pri odstraňovaní ich
následkov. O poskytnutí mimoriadnych odmien a ich výške rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
1 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v
znení neskorších predpisov
2 § 4 ods. 1 zákona o platových pomeroch starostov obcí

§3
Odmena zástupcu starostu obce Mojtín
(1) Zástupcovi starostu obce Mojtín (ďalej len „zástupca starostu“) patrí za
vykonávanie úloh, ktorými ho písomne poveril starosta mesačná odmena vo výške
od5 %do10% platu starostu obce Mojtín, ak tieto úlohy je potrebné vykonávať počas
celého kalendárneho mesiaca. O konkrétnej výške odmeny zástupcu starostu
rozhoduje starosta.
(2) Ak zástupca starostu nie je poverený vykonávaním úloh, ktoré je potrebné
vykonávať počas celého kalendárneho mesiaca, odmena podľa § 3 ods. 1 týchto
zásad zástupcovi starostu nepatrí.
(3) Ak starosta písomne poveril zástupcu starostu vykonaním úlohy ad hoc, čiže
vykonaním jednorazovej úlohy podľa potrieb obce Mojtín, patrí zástupcovi starostu
za každú takúto vykonanú úlohu odmena vo výške od 2 eur do 20 eur v závislosti
od náročnosti vykonanej úlohy. O konkrétnej výške odmeny zástupcu starostu
rozhoduje starosta.
(4) Ak zanikol mandát starostu pred uplynutím jeho funkčného obdobia, patrí
zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, plat podľa § 4 zákona o platových
pomeroch starostov obcí až do zloženia sľubu novozvoleného starostu.
§4
Odmena poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín
(1) Každému poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 10 eur za
každé zasadnutie obecného zastupiteľstva. Odmena sa vypláca raz za polroka vždy
do 30. júna a do 31. decembra.
(2) Podkladom na zaplatenie odmeny podľa § 4 ods. 1 týchto zásad je prezenčná
listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
(3) Za neskorý príchod na zasadnutie obecného zastupiteľstva, resp. za predčasný
odchod zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa odmena podľa § 4 ods. 1 týchto
zásad kráti o 50 %.
(4) Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý sa nezúčastnil na zasadnutí obecného
zastupiteľstva odmena za zasadnutie obecného zastupiteľstva nepatrí.
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(5) Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný vopred oznámiť svoju neúčasť na
zasadnutí obecného zastupiteľstva Obecnému úradu v Mojtíne (ďalej len „obecný
úrad“) alebo starostovi.
(6) Poslanec obecného zastupiteľstva môže oznámiť svoju neúčasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva ústne, prostredníctvom SMS – správy, telefonicky, písomne
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e – mailovú adresu obecného úradu
alebo na e – mailovú adresu starostu. O ústnom oznámení a o telefonickom
oznámení vyhotoví príslušný zamestnanec obce Mojtín alebo starosta úradný
záznam, ktorý obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu poslanca
obecného zastupiteľstva, dátum a čas vyhotovenia úradného záznamu, meno,
priezvisko, funkciu a podpis vyhotoviteľa úradného záznamu. Oznámenie poslanca
obecného zastupiteľstva o svojej neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva
podané prostredníctvom elektronickej pošty na e – mailovú adresu obecného úradu
alebo na e – mailovú adresu starostu nemusí byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom.
(7) Oznámenie poslanca obecného zastupiteľstva o svojej neúčasti na zasadnutí
obecného zastupiteľstva podané prostredníctvom elektronickej pošty na e – mailovú
adresu obecného úradu alebo na e – mailovú adresu starostu zamestnanec obce
Mojtín alebo starosta vytlačí a priloží k prezenčnej listine zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
(8) Oznámenie poslanca prostredníctvom SMS – správy sa považuje za podané, len
čo bola SMS – správa doručená obecnému úradu alebo starostovi. Doručenú SMS
správu prepíše príslušný zamestnanec obce Mojtín do úradného záznamu, ktorý
obsahuje: meno a priezvisko poslanca obecného zastupiteľstva, doslovný text SMS správy, telefónne číslo, z ktorého bola SMS – správa odoslaná, dátum prijatia SMS –
správy, dátum a čas vyhotovenia úradného záznamu, meno, priezvisko, funkciu a
podpis vyhotoviteľa úradného záznamu. Tento úradný záznam môže vyhotoviť aj
starosta. Pri prepise SMS – správy môže vyhotoviteľ úradného záznamu doplniť
diakritické znamienka a interpunkčné znamienka.
(9) Odmena podľa § 4 ods. 1 týchto zásad sa zvyšuje o 0,50 eur tomu poslancovi
obecného zastupiteľstva, ktorý vyhotovuje zápisnicu zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva a uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
(10) Ak zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva a uznesenia zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva vyhotovuje zamestnanec obce Mojtín, odmena vo výške
0,50 eur patrí tomuto zamestnancovi.
(11) Výšku odmeny podľa § 4 ods. 1 až ods. 10 týchto zásad navrhuje zástupca
starostu a schvaľuje starosta.
§5
Odmena členov Obecnej rady obce Mojtín
(1) Ak je v obci Mojtín zriadená obecná rada podľa § 14 zákona o obecnom zriadení,
patrí každému členovi Obecnej rady obce Mojtín (ďalej len „obecná rada“) a
každému poslancovi obecného zastupiteľstva prizvanému na zasadnutie obecnej
rady odmena vo výške 4 eurá za každé zasadnutie obecnej rady. Odmena sa vypláca
raz za polroka vždy do 30. júna a do 31. decembra.
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(2) Podkladom na zaplatenie odmeny podľa § 5 ods. 1 týchto zásad je prezenčná
listina zo zasadnutia obecnej rady.
(3) Za neskorý príchod na zasadnutie obecnej rady, resp. za predčasný odchod zo
zasadnutia obecnej rady sa odmena podľa § 5 ods. 1 týchto zásad kráti o 50 %.
(4) Členovi obecnej rady a poslancovi obecného zastupiteľstva prizvanému na
zasadnutie obecnej rady, ktorý sa nezúčastnil na zasadnutí obecnej rady odmena za
zasadnutie obecnej rady nepatrí.
(5) Člen obecnej rady a poslanec obecného zastupiteľstva prizvaný na zasadnutie
obecnej rady je povinný vopred oznámiť svoju neúčasť na zasadnutí obecnej rady
obecnému úradu alebo starostovi.
(6) Člen obecnej rady a poslanec obecného zastupiteľstva prizvaný na zasadnutie
obecnej rady môže oznámiť svoju neúčasť na zasadnutí obecnej rady ústne,
prostredníctvom SMS – správy, telefonicky, písomne alebo prostredníctvom
elektronickej pošty na e – mailovú adresu obecného úradu alebo na e – mailovú
adresu starostu. O ústnom oznámení a o telefonickom oznámení vyhotoví príslušný
zamestnanec obce Mojtín alebo starosta úradný záznam, ktorý obsahuje meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu člena obecnej rady alebo poslanca obecného
zastupiteľstva prizvaného na zasadnutie obecnej rady, dátum a čas vyhotovenia
úradného záznamu, meno, priezvisko, funkciu a podpis vyhotoviteľa úradného
záznamu. Oznámenie člena obecnej rady a poslanca obecného zastupiteľstva
prizvaného na zasadnutie obecnej rady o neúčasti na zasadnutí obecnej rady
podané prostredníctvom elektronickej pošty na e – mailovú adresu obecného úradu
alebo na e – mailovú adresu starostu nemusí byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom.
(7) Oznámenie člena obecnej rady a oznámenie poslanca obecného zastupiteľstva
prizvaného na zasadnutie obecnej rady, o svojej neúčasti na zasadnutí obecnej rady
podané prostredníctvom elektronickej pošty na e – mailovú adresu obecného úradu
alebo na e – mailovú adresu starostu zamestnanec obce Mojtín alebo starosta
vytlačí a priloží k prezenčnej listine zo zasadnutia obecnej rady.
(8) Oznámenie člena obecnej rady a poslanca obecného zastupiteľstva prizvaného
na zasadnutie obecnej rady podané prostredníctvom SMS – správy sa považuje za
podané, len čo bola SMS – správa doručená obecnému úradu alebo starostovi.
Doručenú SMS správu prepíše príslušný zamestnanec obecného úradu do
úradného záznamu, ktorý obsahuje: meno a priezvisko člena obecnej rady, resp.
poslanca obecného zastupiteľstva prizvaného na zasadnutie obecnej rady, doslovný
text SMS -správy, telefónne číslo, z ktorého bola SMS – správa odoslaná, dátum
prijatia SMS – správy, dátum a čas vyhotovenia úradného záznamu, meno,
priezvisko, funkciu a podpis vyhotoviteľa úradného záznamu. Tento úradný záznam
môže vyhotoviť aj starosta. Pri prepise SMS – správy môže vyhotoviteľ úradného
záznamu doplniť diakritické znamienka a interpunkčné znamienka.
(9) Odmena podľa § 5 ods. 1 týchto zásad sa zvyšuje o 0,30 eur tomu členovi
obecnej rady, ktorý vyhotovuje zápisnicu zo zasadnutia obecnej rady a uznesenia zo
zasadnutia obecnej rady.
(10) Ak zápisnicu zo zasadnutia obecnej rady a uznesenia zo zasadnutia obecnej
rady vyhotovuje zamestnanec obce Mojtín, odmena vo výške 0,30 eur patrí tomuto
zamestnancovi.
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(11) Výšku odmeny podľa § 5 ods. 1 až ods. 10 týchto zásad navrhuje zástupca
starostu a schvaľuje starosta.
§6
Odmena predsedu komisie Obecného zastupiteľstva obce Mojtín
(1) Predsedovi komisie obecného zastupiteľstva (ďalej len „predseda komisie“) patrí
za každé zasadnutie komisie odmena vo výške 3 eurá. Odmena sa vypláca raz za
polroka vždy do 30. júna a do 31. decembra.
(2) Podkladom na zaplatenie odmeny podľa § 6 ods. 1 týchto zásad je prezenčná
listina zo zasadnutia komisie.
(3) Za neskorý príchod na zasadnutie komisie, resp. za predčasný odchod zo
zasadnutia komisie sa odmena podľa § 6 ods. 1 týchto zásad kráti o 50 %.
(4) Predsedovi komisie, ktorý sa nezúčastnil na zasadnutí komisie odmena za
zasadnutie komisie nepatrí.
(5) Predseda komisie je povinný vopred oznámiť obecnému
podpredsedovi komisie svoju neúčasť na zasadnutí komisie.

úradu

alebo

(6) Predseda komisie môže oznámiť svoju neúčasť na zasadnutí komisie ústne,
prostredníctvom SMS – správy, telefonicky, písomne alebo prostredníctvom
elektronickej pošty na e – mailovú adresu obecného úradu alebo na e – mailovú
adresu podpredsedu komisie. O ústnom oznámení a o telefonickom oznámení
vyhotoví príslušný zamestnanec obce Mojtín alebo podpredseda komisie úradný
záznam, ktorý obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu predsedu
komisie, dátum a čas vyhotovenia úradného záznamu, meno, priezvisko, funkciu a
podpis vyhotoviteľa úradného záznamu. Oznámenie predsedu komisie o neúčasti na
zasadnutí komisie podané prostredníctvom elektronickej pošty na e – mailovú
adresu obecného úradu alebo na e – mailovú adresu podpredsedu komisie nemusí
byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.
(7) Oznámenie predsedu komisie o svojej neúčasti na zasadnutí komisie podané
prostredníctvom elektronickej pošty na e – mailovú adresu obecného úradu alebo
podpredsedu komisie zamestnanec obce Mojtín alebo podpredseda komisie vytlačí a
priloží k prezenčnej listine zo zasadnutia komisie.
(8) Oznámenie predsedu komisie prostredníctvom SMS – správy sa považuje za
podané, len čo bola SMS – správa doručená obecnému úradu alebo podpredsedovi
komisie. Doručenú SMS -správu prepíše príslušný zamestnanec obce Mojtín alebo
podpredseda komisie do úradného záznamu, ktorý obsahuje: meno a priezvisko
predsedu komisie, doslovný text SMS -správy, telefónne číslo, z ktorého bola SMS –
správa odoslaná, dátum prijatia SMS – správy, dátum a čas vyhotovenia úradného
záznamu, meno, priezvisko, funkciu a podpis vyhotoviteľa úradného záznamu. Pri
prepise SMS – správy môže vyhotoviteľ úradného záznamu doplniť diakritické
znamienka a interpunkčné znamienka.
(9) Odmena podľa § 6 ods. 1 týchto zásad nepatrí predsedovi komisie, ktorý je
prítomný na zasadnutí komisie, ale nevedie zasadnutie komisie. Predsedovi komisie,
ktorý je prítomný na zasadnutí komisie, ale nevedie zasadnutie komisie, patrí
odmena podľa § 7 ods. 1 týchto zásad.
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(10) Výšku odmeny podľa § 6 ods. 1 až ods. 9 týchto zásad navrhuje podpredseda
komisie a schvaľuje starosta.
§7
Odmena členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Mojtín
s výnimkou predsedov týchto komisií
(1) Každému členovi komisie obecného zastupiteľstva s výnimkou predsedu tejto
komisie (ďalej len „člen komisie“) patrí za každé zasadnutie komisie odmena vo
výške 2,50 eur. Odmena sa vypláca raz za polroka vždy do 30. júna a do 31.
decembra.
(2) Ak zasadnutie komisie vedie iný člen komisie ako predseda komisie, patrí
tomuto inému členovi komisie odmena podľa § 6 ods. 1 týchto zásad.
(3) Podkladom na zaplatenie odmeny podľa § 7 ods. 1 týchto zásad je prezenčná
listina zo zasadnutia komisie.
(4) Za neskorý príchod na zasadnutie komisie, resp. za predčasný odchod zo
zasadnutia komisie sa odmena podľa § 7 ods. 1 týchto zásad kráti o 50 %.
(5) Členovi komisie, ktorý sa nezúčastnil na zasadnutí komisie odmena za
zasadnutie komisie nepatrí.
(6) Člen komisie je povinný vopred oznámiť obecnému úradu alebo predsedovi
komisie svoju neúčasť na zasadnutí komisie.
(7) Člen komisie môže oznámiť svoju neúčasť na zasadnutí komisie ústne,
prostredníctvom SMS – správy, telefonicky, písomne alebo prostredníctvom
elektronickej pošty na e – mailovú adresu obecného úradu alebo na e – mailovú
adresu predsedu komisie. O ústnom oznámení a o telefonickom oznámení vyhotoví
príslušný zamestnanec obce Mojtín alebo predseda komisie úradný záznam, ktorý
obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu člena komisie, dátum a čas
vyhotovenia úradného záznamu, meno, priezvisko, funkciu a podpis vyhotoviteľa
úradného záznamu. Oznámenie člena komisie o neúčasti na zasadnutí komisie
podané prostredníctvom elektronickej pošty na e – mailovú adresu obecného úradu
alebo na e – mailovú adresu predsedu komisie nemusí byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom.
(8) Oznámenie člena komisie o svojej neúčasti na zasadnutí komisie podané
prostredníctvom elektronickej pošty na e – mailovú adresu obecného úradu alebo
predsedu komisie zamestnanec obce Mojtín alebo predseda komisie vytlačí a priloží
k prezenčnej listine zo zasadnutia komisie.
(9) Oznámenie člena komisie prostredníctvom SMS – správy sa považuje za podané,
len čo bola SMS – správa doručená obecnému úradu alebo predsedovi komisie.
Doručenú SMS -správu prepíše príslušný zamestnanec obce Mojtín alebo predseda
komisie do úradného záznamu, ktorý obsahuje: meno a priezvisko člena komisie,
doslovný text SMS -správy, telefónne číslo, z ktorého bola SMS – správa odoslaná,
dátum prijatia SMS – správy, dátum a čas vyhotovenia úradného záznamu, meno,
priezvisko, funkciu a podpis vyhotoviteľa úradného záznamu. Pri prepise SMS –
správy môže vyhotoviteľ úradného záznamu doplniť diakritické
znamienka a interpunkčné znamienka.
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(10) Odmena podľa § 7 ods. 1 týchto zásad sa zvyšuje o 0,30 eur tomu členovi
komisie, ktorý vyhotovuje zápisnicu zo zasadnutia komisie a uznesenia zo
zasadnutia komisie.
(11) Ak zápisnicu zo zasadnutia komisie a uznesenia zo zasadnutia komisie
vyhotovuje zamestnanec obce Mojtín, odmena vo výške 0,30 eur patrí tomuto
zamestnancovi.
(12) Výšku odmeny podľa § 7 ods. 1 až ods. 11 týchto zásad navrhuje predseda
komisie a schvaľuje starosta.
§8
Plat hlavného kontrolóra obce Mojtín
(1) Plat hlavného kontrolóra obce Mojtín (ďalej len „hlavný kontrolór“) určuje obecné
zastupiteľstvo. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu 1,28,
ktorý je stanovený pre obce s počtom obyvateľov od 501 do 1 000.3
(2) Ak má hlavný kontrolór dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho
plat sa určí podľa § 8 ods. 1 týchto zásad v závislosti od dĺžky pracovného času. 3 §
18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení
(3) Plat hlavného kontrolóra je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore.
(4) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až
do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa § 8 ods. 1 týchto
zásad.
§9
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušujú sa všetky doterajšie vnútorné predpisy obce Mojtín v tých častiach, v
ktorých upravujú odmeňovanie starostu, zástupcu starostu, poslancov obecného
zastupiteľstva, členov obecnej rady, hlavného kontrolóra, predsedov komisií a
členov komisií s výnimkou predsedov týchto komisií.
(2) Tieto zásady odmeňovania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia
obecným zastupiteľstvom.
(3) Každú zmenu a doplnenie týchto zásad odmeňovania schvaľuje obecné
zastupiteľstvo. Tieto zásady odmeňovania schválilo Obecné zastupiteľstvo obce
Mojtín na svojom zasadnutí dňa 18.2.2011, uznesením č. 01/2011

Bc. Eva Gabrišová
starosta obce Mojtín

