Obec Kecerovce, Kecerovce č. 92,044 47
Zverejnenie odmeňovania zástupcu starostu.
Zástupca starostu je zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorý po poverení
starostom zastupuje starostu spravidla celé funkčné obdobie. Zástupca starostu zastupuje
starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom
rozsahu zástupca starostu.
§ 25 ( Povinnosti a oprávnenia poslancov ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
s účinnosťou od 01.02.2019 upravuje odmeňovanie zástupcu starostu, ktorý nie je uvoľnený
na výkon funkcie nasledovne:Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a nie je
dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej
náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu
starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Tým nie je dotknutá odmena určená
pre poslanca obecného zastupiteľstva (viď. nižšie). Odmenu určenú starostom obce, pre
zástupcu starostu obce, obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia
starostom.
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.
Teda v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest sa základný plat starostu obce bez navýšenia na kalendárny mesiac
vypočítava nasledovne:
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov:
4.

od

3 001

do

5 000 obyvateľov

2,41-násobok

Pracovnú úväzok starostu obce bol určený obecným zastupiteľstvom pred voľbami do
orgánov samospráv vo výške 100% (plný úväzok). Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca za rok 2017: 954 eur
Priemerná mesačná mzda zamestnanca za rok 2018: oznámenie výšky mzdy štatistickým
úradom predpokladáme v 03/2019.
V zmysle hore uvedených a platných Zásad odmeňovania poslancov OZ a volených orgánov
obce Kecerovce, starosta obce Kecerovce Miroslav Galas-Zaufal st. určuje mesačnú odmenu
pre zástupcu starostu obce p. Miroslava Galasa -Zaufala ml. vo výške 35% mesačného platu
starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny s účinnosťou od 01.03.2019.
/805,00€/.
V Kecerovciach 28.2.201

Miroslav Galas-Zaufal
starosta obce

