Obec Trenčianska Teplá
Obecný úrad, M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV
A VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Teplej na základe § 11 ods. 4 písm. k/ zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a v zmysle
zákona č. 289/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Zb. o právnom
postavení a platových pomerov starostov obcí schvaľuje tieto

Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov
Obce Trenčianska Teplá

Článok 1
Rozsah platnosti
Zásady odmeňovania upravujú poskytovanie platu a odmien týmto voleným orgánom
Obce Trenčianska Teplá:
a) starostovi obce,
b) zástupcovi starostu obce,
c) hlavnému kontrolórovi obce,
d) poslancom obecného zastupiteľstva,
e) predsedom komisií a členom komisií,
f) osobám podieľajúcim sa na zabezpečovaní samosprávnych
obce.

činností a potrieb

Článok 2
Plat a odmena starostu obce
1. Starosta obce nie je zamestnancom obce. Plat starostu obce určí obecné zastupiteľstvo
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie.
2. Starostovi obce 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. Plat sa zaokrúhľuje
na 50 centov nahor.
3. Starosta Obce Trenčianska Teplá sa podľa § 4 zákona č. 289/2002 Z.z. zaraďuje
do 4 platovej skupiny s 2,41 násobkom, ktorá je určená pre obce s počtom obyvateľov
od 3001 - do 5000.
4. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat zvýšiť až na dvojnásobok.
5. Starostovi obce sa môžu poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu
výkonu funkcie až do výšky 50% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena
poskytuje. O poskytnutí odmien a ich výške rozhoduje obecného zastupiteľstvo.
6. Podkladom pre vyplatenie odmien starostovi obce je splnenie týchto základných
ukazovateľov:
a) dodržiavanie mzdového limitu stanoveného v rozpočte obce,
b) úspešné plnenie investičných a rozvojových akcií obce,
c) dobré plnenie samosprávnych činností obce.

7. Starostovi obce možno poskytnúť 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 mimoriadnej odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
8. Po zániku mandátu starostu patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce. Výška odstupného
je definovaná v § 5 ods. 2 zákona č. 289/2002 Z.z.
9. Nárok na odstupné starostovi nevznikne, ak bol opäť zvolený do funkcie.

Článok 3
Odmeňovanie zástupcu starostu
1. Zástupcovi starostu za vykonávanie úloh, ktorými ho poverilo obecné zastupiteľstvo patrí
mesačná odmena vo výške do 10 % z platu starostu obce. Odmena bude
navýšená o 33,50 € za účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva, rokovaniach
obecnej rady a na rokovaniach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
2. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu (ak zanikol mandát starostu pred uplynutím
funkčného obdobia, až do zloženia sľubu novozvoleného starostu) patrí plat v zmysle § 4
zákona č. 253/1994 Zb. v znení neskorších predpisov.

Článok 4
Plat hlavného kontrolóra obce
1. Plat hlavného kontrolóra obce a jeho pracovný úväzok odsúhlasuje obecné zastupiteľstvo.
Pracovný úväzok je stanovený v rozpätí 0,5 - 1,0 úväzku.
2. Plat je určený na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce, preto sa na neho vzťahujú všetky
práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca.
3. Hlavnému kontrolórovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce
zaokrúhlený na 50 centov nahor.
4. Hlavný kontrolór Obce Trenčianska Teplá sa zaraďuje podľa § 18c do 4 platovej skupiny
s 1,68 násobkom, ktorá je určená pre obce s počtom obyvateľov od 3001 - do 5000.
5. V prípade pracovnej zmluvy na
pomerná časť platu.

kratší pracovný čas patrí hlavnému

kontrolórovi

6. Obecné zastupiteľstvo môže schváliť hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu až do
výšky 30% z mesačného platu podľa odseku 3 a 4.

Článok 5
Odmeňovanie poslancov
1. Poslancom obecného zastupiteľstva vrátane zapisovateľky patrí odmena za každé
rokovanie obecného zastupiteľstva vo výške 15,00 €. Odmena sa vypláca 1x polročne.
2. Podkladom

pre vyplateniu

odmeny

je prezenčná listina z rokovania obecného

zastupiteľstva a zápisnica z rokovania
aktívnu účasť na rokovaní.

obecného zastupiteľstva, ktorá dokumentuje

3. Ak je obecným zastupiteľstvom zriadená obecná rada podľa § 14 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení parí každému členovi obecnej rady a poslancom prizvaným
na rokovanie obecnej rady odmena za každé rokovanie obecnej rady vo výške 15,00 €.
Odmena sa vypláca 1x polročne.
4. Podkladom pre vyplatenie odmeny je prezenčná listina z rokovania obecnej rady
a zápisnica z rokovania obecnej rady, ktorá dokumentuje aktívnu účasť na rokovaní.

Článok 6
Odmeňovanie predsedov komisií
1. Predsedom stálych komisií zriadených obecným zastupiteľstvom sa vyplatí 1x ročne
odmena v rozpätí 0 - 50 € podľa dosiahnutých výsledkov a aktivity komisie.
2. Podklady pre vyplatenie predsedov komisií predkladá zástupca starostu obce
vždy do konca novembra príslušného kalendárneho roka na schválenie starostovi obce.

Článok 7
Odmeňovanie členov komisií
1. Členom stálych komisií zriadených obecným zastupiteľstvom vrátane zapisovateľov
sa vyplatí 1x ročne odmena v rozpätí 0 - 34 €.
2. Podklady pre vyplatenie členov komisií vrátane zapisovateľov predkladajú predsedovia
zriadených komisií vždy do konca novembra príslušného kalendárneho roka na schválenie
starostovi obce.
3. Výška odmeny sa určuje podľa počtu členov jednotlivých komisií, dosiahnutých
výsledkov a aktivity komisie.
4. Ak sa člen nezapája do činnosti komisie, odmena mu neprináleží. Ak by člen komisie,
ktorý je zamestnancom obecného úradu vykonával činnosť komisie počas svojej
pracovnej doby, odmena mu za túto dobu nepatrí.

Článok 8
Odmeňovanie osôb podieľajúcich sa na zabezpečovaní samosprávnych činností
a potrieb obce
1. Za obrad uvítania detí do života, uzavretia manželstva, prijatie jubilantov v obradnej
sieni, spoločenské slávnosti - udelenie čestného občianstva obce, prijatie významných
návštev, osobností a slávnosti obce prináleží:
- rečníkovi a recitátorovi paušálna odmena 10 €/hod.
- za kreslenie a písanie do pamätnej knihy výtvarníkovi odmena 10 €/jeden zápis.
2. Odmena sa vypláca 1x ročne.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky týchto
Zásad odmeňovania poslancov
Obce Trenčianska Teplá schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

a volených orgánov

2. Týmito Zásadami odmeňovania poslancov a volených orgánov Obce Trenčianska Teplá
sa ruší Odmeňovací poriadok zamestnancov Obce Trenčianska Teplá schválený
obecným zastupiteľstvom 14. 06. 2004 a Doplnok č. 1 k odmeňovaciemu
poriadku
zamestnancov Obce Trenčianska Teplá schválený obecným zastupiteľstvom 11. 06. 2007.
3. Tieto Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov Obce Trenčianska Teplá
schválilo Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Teplej
na
svojom rokovaní
dňa 23. 08. 2010 uznesením č. 7/2010 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

v Trenčianskej Teplej 23. 08. 2010

Ing. Milan Berec
starosta obce

