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NÁVRH

ZÁSADY ODMEŇOVANIA PREDSTAVITEĽOV
VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ
A ODMEŇOVANIE ÚKONOV ZA OBČIANSKE OBRADY,
VEDENIE KRONIKY A PAMÄTNEJ KNIHY OBCE

Trenčianska Teplá
2017

NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Teplej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4
písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje
tieto
Zásady odmeňovania predstaviteľov
volených orgánov obce Trenčianska Teplá
a odmeňovanie úkonov za občianske obrady, vedenie kroniky
a pamätnej knihy obce

Článok 1
Všeobecné ustanovenia a rozsah platnosti
1. Zásady odmeňovania stanovujú poskytovanie platu a odmien týmto voleným orgánom
obce Trenčianska Teplá a ďalším osobám za úkony uvedené v týchto zásadách nasledovne:
a) starostovi obce,
b) zástupcovi starostu,
c) hlavnému kontrolórovi obce,
d) poslancom a zapisovateľke obecného zastupiteľstva za zasadnutia obecného
zastupiteľstva a pracovné rokovania obecného zastupiteľstva,
e) predsedom, členom a zapisovateľom komisií,
f) sobášiacemu poslancovi a ďalším osobám zabezpečujúcim občianske obrady,
g) osobám za vedenie kroniky a pamätnej knihy obce.
2. Zásady odmeňovania upravujú spôsob, výšku a pravidlá na poskytovanie odmien
predstaviteľom volených orgánov obce a ďalším osobám uvedených v článku 1, bod 1.
Článok 2
Plat starostu obce
1. Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere.
2. Starostovi 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 v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov. Plat sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom hore.
3. Starosta obce Trenčianska Teplá sa v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov zaraďuje do 4. platovej skupiny s 2,17 násobkom, ktorá je určená
pre obce s počtom obyvateľov od 3001 - do 5000.
4. Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.
v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť
až o 70 %.

5. Počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce podľa osobitného predpisu1 patrí
starostovi plat v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo počas tejto doby nemôže zvýšiť plat v súlade s ods. 4 tohto článku.
6. 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. Odstupné starostovi nepatrí ak
vykonával funkciu menej ako 6 mesiacov, bol opätovne zvolený do funkcie, alebo
ak ide o dôvody uvedené v § 13a ods.1 písm. a), d) a f) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Článok 3
Odmena zástupcu starostu
1. Zástupca starostu obce Trenčianska Teplá je poslanec obecného zastupiteľstva, ktorého
spravidla na celé funkčné obdobie poverí starosta obce. Zástupca starostu zastupuje starostu
v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení v súlade s § 13b ods. 3 zákona
o obecnom zriadení.
2. Poverenému zástupcovi starostu patrí bez určenia úväzku za vykonanie úloh, ktorými
ho poveril starosta obce mesačne odmena vo výške od 0% - do10 % z platu starostu.
Odmenu zástupcovi starostu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Odmena sa zaokrúhľuje
na celé eurá smerom hore.
3. Podkladom pre vyplatenie odmeny zástupcovi starostu je prednostom obecného úradu
a starostom potvrdený výkaz práce, ktorý obsahuje dátum, skutočný popis plnených úloh
a ich časovú náročnosť, prípadne rozhodnutie o odmene za cieľovú prácu.
4. Odmena za výkon funkcie zástupcu starostu nepatrí zástupcovi starostu, ktorý písomne
vyhlásil, že svoju funkciu bude vykonávať bez nároku na odmenu (viď. príloha č. 1).
Článok 4
Plat hlavného kontrolóra obce
1. Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce.
2. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. Plat hlavného kontrolóra obce 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.
4. Hlavný kontrolór obce Trenčianska Teplá sa zaraďuje v súlade s § 18c zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do 4. platovej skupiny
s 1,68 násobkom, ktorá je určená pre obce s počtom obyvateľov od 3001 - do 5000.
Plat sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom hore.
5. Pri dohodnutom pracovnom pomere na kratší pracovný čas, plat sa určí podľa bodu č. 3
tohto článku v závislosti od dĺžky dohodnutého pracovného času.
6. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky
30% z mesačného platu hlavného kontrolóra obce na základe návrhu ktoréhokoľvek
poslanca obecného zastupiteľstva.
1

§ 19 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 5
Odmeňovanie poslancov
1. Poslancom obecného zastupiteľstva vrátane zapisovateľky patrí odmena za každé
zasadnutie obecného zastupiteľstva aj za každú účasť na pracovnom rokovaní
obecného zastupiteľstva v záujme obce zvolané starostom, prípadne zástupcom starostu
vo výške 20,00 €. Odmena sa vypláca 1x ročne vo výplatnom termíne za mesiac december
príslušného roka.
2. Podkladom pre vyplatenie odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva a zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, prezenčná listina
z pracovného rokovania a zápis z pracovného rokovania, ktoré dokumentujú aktívnu účasť
na zasadnutí.
3. V prípade, že je z dôvodu nedostatočného počtu poslancov obecné zastupiteľstvo
neuznášania schopné,
patrí
prítomným poslancom a zapisovateľke odmena
len vo výške 30% v súlade s ods. 1 tohto článku.
4. V prípade oneskoreného príchodu alebo predčasného odchodu zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva, pracovného rokovania o viac ako 30 minút sa odmena v súlade
s ods. 1 tohto článku kráti o 50%.
5. Odmena za výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva nepatrí poslancovi obecného
zastupiteľstva, ktorý písomne vyhlásil, že svoj mandát bude vykonávať bez nároku
na odmenu (viď. príloha č. 1).
Článok 6
Odmeňovanie predsedov komisií
1. Predsedom stálych komisií zriadených obecným zastupiteľstvom sa vyplatí 1x ročne
vo výplatnom termíne za mesiac december príslušného roka odmena vo výške 15,00 €
za účasť na každom zasadnutí komisie.
2. Podkladmi pre vyplatenie odmien predsedom komisií sú prezenčné listiny a zápisnice
zo zasadnutí komisií,
ktoré predkladajú zapisovatelia
zriadených
komisií
vždy do 31. decembra príslušného kalendárneho roka mzdovému referátu.
3. Odmena za výkon funkcie predsedu komisie nepatrí predsedovi komisie, ktorý písomne
vyhlásil, že svoju funkciu bude vykonávať bez nároku na odmenu (viď. príloha č. 1).
Článok 7
Odmeňovanie členov komisií
1. Členom stálych komisií zriadených obecným zastupiteľstvom vrátane zapisovateľov
sa vyplatí 1x ročne vo výplatnom termíne za mesiac december príslušného roka odmena
vo výške 10,00 € za účasť na každom zasadnutí komisie.
2. Zapisovateľovi patrí okrem inej odmeny podľa týchto zásad za spísanie zápisnice
zo zasadnutia komisie odmena vo výške 10,00 € za každú zápisnicu.

3. Podkladmi pre vyplatenie odmien členom komisií a zapisovateľom sú prezenčné listiny
a zápisnice z komisií,
ktoré predkladajú predsedovia zriadených
komisií
vždy do 31. decembra príslušného kalendárneho roka mzdovému referátu.
4. Ak by člen komisie, ktorý je zamestnancom obecného úradu vykonával činnosť
komisie počas svojej pracovnej doby, odmena mu za túto dobu nepatrí podľa ods. 1
a ods. 2 tohto článku.
5. Odmena za výkon funkcie člena komisie nepatrí členovi komisie, ktorý písomne
vyhlásil, že svoju funkciu bude vykonávať bez nároku na odmenu (viď. príloha č. 1).
Článok 8
Odmeňovanie sobášiaceho poslanca
a ďalších osôb zabezpečujúcich občianske obrady
1. Obec poskytne odmenu osobám zabezpečujúcim úkony pri občianskych obradoch:
a) sobáše,
b) uvítanie detí do života, jubilejné sobáše a oslavy jubilantov,
c) pohreby.
2. Osobám zabezpečujúcim úkony občianskeho obradu patrí odmena:
a) sobášiaci poslanec 15 €/obrad
b) rečník, recitátor
15 €/obrad
3. Odmena sa vyplatí 1x ročne vo výplatnom termíne za mesiac december príslušného roka.
4. Odmena nepatrí osobe, ktorá písomne vyhlási, že sa vzdáva nároku na odmenu
(viď. príloha č. 1 a príloha č. 2).
Článok 9
Odmeňovanie osôb za vedenie kroniky a pamätnej knihy obce
1. Osobe zabezpečujúcej vedenie kroniky patrí odmena vo výške 400 €/rok.
2. Osobám zabezpečujúcim zápisy a kreslenie do pamätnej knihy obce patrí odmena
vo výške 10 €/zápis.
3. Odmena sa vyplatí 1x ročne vo výplatnom termíne za mesiac december príslušného roka.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky týchto
Zásad odmeňovania predstaviteľov volených orgánov
obce Trenčianska Teplá a odmeňovanie úkonov za občianske obrady, vedenie kroniky
a pamätnej knihy schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
2. Týmito Zásadami odmeňovania predstaviteľov volených orgánov obce Trenčianska Teplá
a odmeňovanie úkonov za občianske obrady, vedenie kroniky a pamätnej knihy obce
sa rušia Zásady odmeňovania predstaviteľov volených orgánov obce Trenčianska Teplá
schválené obecným zastupiteľstvom 24. 09. 2015 uznesením č. 60/2015 a Dodatok č. 1
schválený obecným zastupiteľstvom 24. 11. 2016 uznesením č. 133/2016.

3. Tieto Zásady odmeňovania predstaviteľov volených orgánov obce Trenčianska Teplá
a odmeňovanie úkonov za občianske obrady, vedenie kroniky a pamätnej knihy obce
schválilo Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Teplej
na
svojom zasadnutí
............................ uznesením č. ....................
v Trenčianskej Teplej 12. 05. 2017

Ing. Milan B e r e c
starosta obce

zverejnené na úradnej tabuli obce:
zvesené z úradnej tabule obce:
schválené obecným zastupiteľstvom:
účinné dňom:

príloha č. 1
VYHLÁSENIE
ZÁSTUPCU STAROSTU, POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
PREDSEDU KOMISIE, ČLENA KOMISIE A SOBÁŠIACEHO POSLANCA
O VZDANÍ SA ODMENY

meno a priezvisko, trvalý pobyt
dátum narodenia:
v y h l a s u j e m,
že sa vzdávam nároku na odmenu, ktorá mi patrí v súlade so schválenými Zásadami
predstaviteľov

volených

orgánov

obce Trenčianska Teplá a odmeňovanie úkonov

za občianske obrady, vedenie kroniky a pamätnej knihy obce za vykonávanie funkcie
zástupcu starostu, mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie predsedu komisie,
člena komisie, sobášiaceho poslanca* s účinnosťou od ........................
v Trenčianskej Teplej ......................

.........................................
podpis

*nehodiace sa prečiarknuť

príloha č. 2
VYHLÁSENIE O VZDANÍ SA ODMENY

meno a priezvisko, trvalý pobyt
dátum narodenia:
v y h l a s u j e m,
že sa vzdávam nároku na odmenu, ktorá mi patrí v súlade so schválenými Zásadami
predstaviteľov

volených

orgánov

obce Trenčianska Teplá a odmeňovanie úkonov

za občianske obrady, vedenie kroniky a pamätnej knihy obce za zabezpečovanie úkonov
pri

občianskych obradoch,

vedenie kroniky,

zabezpečovanie zápisov

a

do pamätnej knihy* obce s účinnosťou od ........................
v Trenčianskej Teplej ......................

.........................................
podpis

*nehodiace sa prečiarknuť

kreslenie

