Obec Kolárovice podľa § 11 ods. 4 písm. i/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí primátorov miest v znení neskorších zmien
a doplnkov v y d á v a :

Zásady odmeňovania starostu obce Kolárovice

Článok I.
§1
Úvodné ustanovenia
Tieto „Zásady odmeňovania starostu obce Kolárovice“ /ďalej sa uvádza len zásady
odmeňovania/ sa vzťahujú na starostu obce Kolárovice.

Článok II.
§2
Plat starostu obce Kolárovice
1. Platové pomery starostu obce upravuje zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien
a doplnkov.
2. Starosta obce Kolárovice vykonáva funkciu na plný úväzok /8 hodín/.
3. Starostovi obce, ktorý vykonáva funkciu v celom rozsahu, patrí plat zodpovedajúci rozsahu
vykonávanej funkcie.
4. Starostovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí plat, ktorý
je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4
ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 7 zákona č. 253/1994 v znení neskorších predpisov
a úväzku, na ktorý sa funkcia vykonáva. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nahor
a patrí starosti obce odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
5. Podľa počtu obyvateľov, zisteného Štatistickým úradom SR
k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka, sa obec Kolárovice zaradí do príslušnej platovej
skupiny. Podľa súčasného počtu obyvateľov je obec Kolárovice zaradená do tretej platovej
skupiny, v ktorej je stanovený násobok 1,98.
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6. Plat starostu obce nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 2 ods. 4 týchto zásad
odmeňovania. Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice môže tento plat rozhodnutím
zvýšiť až o 70 %.
7. Ak obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice nerozhodne o plate starostu podľa zákona
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov, patrí starosti plat podľa § 3 ods. 1 vyššie citovaného
zákona.
8. Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.
9. Počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce podľa osobitného predpisu
/§ 19 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov/ nemôže obecné zastupiteľstvo počas tejto doby zvýšiť plat starostovi
podľa
čl.
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§ 2 ods. 6 týchto zásad odmeňovania.
10. Plat sa upravuje k 31. marcu bežného roka /po zverejnení priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok/
a vypláca sa spätne od 1. januára príslušného roka.
11. Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom obce Kolárovice podľa týchto zásad
odmeňovania musí byť v zápisnici zo zasadnutie obecného zastupiteľstva uvedený v presnej
výške stanovenej v eurách.
Článok III.
§3
Odstupné
1. Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia, patrí starostovi
odstupné z rozpočtu obce vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak
vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. To neplatí, ak ide o dôvody uvedené § 13a ods. 1
písm. a/, d/ a f/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Odstupné starostovi
nepatrí, ak vykonával funkciu menej ako šesť mesiacov.
2. Priemerným mesačným platom na účely odseku 1. je jedna dvanástina súčtu platu podľa
§2 ods. 4 alebo 6 týchto zásad odmeňovania za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia
priemerného mesačného platu. Priemerný mesačný plat sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent
nahor.
3. Nárok na odstupné podľa § 3 odseku 2 týchto zásad odmeňovania nevznikne, ak bol
starosta opäť zvolený do funkcie.
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4. Ak mandát starostu zanikne smrťou, nárok na odstupné podľa § 3 ods. 2 a jeho ďalšie
peňažné nároky postupne prechádzajú na manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti
v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.

Článok IV.
§4
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky týchto zásad odmeňovania schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce
Kolárovice.
2. Na týchto Zásadách odmeňovania starostu obce Kolárovice sa uznieslo obecné
zastupiteľstvo obce Kolárovice dňa 19. 9. 2011 uznesením č. 3/2011 písm. A bod 3.6.
3. Tieto Zásady odmeňovania starostu obce Kolárovice nadobúdajú účinnosť dňom
schválenia obecným zastupiteľstvom obce Kolárovice.

V Kolároviciach, 19. 9. 2011

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce
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