Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach na základe § 25 ods. 1 písm. c) zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vydáva

Zásady odmeňovania starostu obce Rabčice, zástupcu starostu a poslancov
obecného zastupiteľstva obce Rabčice a obecných komisií

Časť I.
Úvodné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania starostu obce Rabčice, poslancov obecného zastupiteľstva obce
Rabčice a obecných komisií sa vzťahujú na starostu obce, poslancov obecného
zastupiteľstva a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom, ktoré upravujú
ich odmeňovanie.
2. Funkcia poslanca Obecného zastupiteľstva obce Rabčice sa zásadne vykonáva bez
prerušenia pracovného a obdobného pomeru.
3. Za výkon funkcie poslanca vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie
patrí odmena.
4. Poslancovi patrí aj náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom
funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov
v pracovnom pomere.

Časť II.
Plat starostu obce
1. Platové pomery starostu obce upravuje zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
2. Starosta obce Rabčice vykonáva funkciu na plný úväzok.
3. Obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí v platnom znení podľa § 4 ods. 2,2, a v zmysle §
11 ods. 4 písm. i, zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže
minimálny plat starostu zvýšiť až o 60 %.

Časť III.
Odmeňovanie zástupcu starostu obce Rabčice
1. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa par. 13b ods.4 zák. č. 369/1990
Z.z. v znení neskorších predpisov, patrí 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/.

Časť IV.
Odmeňovanie poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva
1. Odmeny za výkon poslaneckej funkcie sa rozdelia nasledovne:
a) 50,- € za účasť na celom zasadnutí obecného zastupiteľstva, za neúčasť na
zasadnutí sa odmena nevypláca. Túto účasť a prítomnosť poslancov eviduje
zapisovateľka, ktorá je účastná na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
b) 50,– € predsedom komisií a
50,– € členom komisií za účasť na celom zasadaní obecnej komisie. Za
neúčasť na zasadaní obecnej komisie sa odmena nevypláca. Účasť predsedu
a členov komisií eviduje zapisovateľka prítomná na zasadnutí obecnej komisie.
2. Odmeny sa vyplácajú ročne.
3. Odmena vyplácaná poslancom obecného zastupiteľstva za prácu v jednotlivých
orgánoch a komisiách obce sa sčítava.
4. Ak sú členmi komisie zamestnanci obce, nemajú nárok na odmenu, ak sa obecná
komisia uskutočňuje počas pracovnej doby, v prípade odpísania si dochádzky počas
konania obecnej komisie im bude vyplatená odmena za účasť na obecnej komisii.
5. Poslancovi, predsedovi komisie a členovi komisie nepatrí odmena, ak vyhlásil, že svoj
mandát bude vykonávať bez nároku na odmenu.
6. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu
starostu, patrí plat od obce, jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva
zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu. Poslanec na účely prvej vety sa
považuje na tvorbu a použitie sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za
zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa. Na sociálne

a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety sa vzťahujú osobitné predpisy.
7. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť
výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku
jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
8. Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku
najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej
skupiny, to sa vzťahuje aj na člena komisie, ktorý nie je poslanec.
Časť V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky týchto zásad odmeňovania schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Rabčiciach.
2. Na týchto zásadách odmeňovania poslancov starostu obce Rabčice, obecného
zastupiteľstva obce Rabčice a obecných komisií sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Rabčiciach dňa 14.12.2018 uznesením č. 6/2018 B/Schvaľuje bod č. 7.
3. Tieto zásady odmeňovania starostu obce Rabčice, zástupcu starostu a
poslancov obecného zastupiteľstva obce Rabčice a obecných komisií nadobúdajú
účinnosť dňom 14.12.2018.
4. Dňom 14.12.2018 sa rušia doteraz platné zásady odmeňovania starostu obce Rabčice,
poslancov obecného zastupiteľstva obce Rabčice a obecných komisií.

Jozef S l o v í k
starosta obce

V Rabčiciach dňa 14.12.2018

