OBEC Liptovská Teplá

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV
obecného zastupiteľstva obce Liptovská Teplá a členov komisií, ktorí nie
sú poslancami, v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Zásady odmeňovania (ďalej „zásady“) upravujú:
a) odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Teplej a členov
komisií zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami,
b) určenie výšky platu zástupcu starostu
c) poskytovanie náhrady ušlého zárobku poslancov,
d) vzdanie sa odmeny poslancami a členmi komisií zastupiteľstva, ktorí nie sú
poslancami.
2) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.
Článok 2
Poslanecká odmena
1) Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce odmena vo výške:
a) 50 € za účasť na zasadnutí zastupiteľstva,
b) 15 € za účasť na zasadnutí komisie zastupiteľstva, ak je poslanec členom
tejto komisie.
c) 20 € za účasť na zasadnutí komisie zastupiteľstva, ak je poslanec predsedom
tejto komisie.
d) 50 € za účinkovanie poslanca povereného sobášením a pochovávaním, alebo
za účasť na spoločenských slávnostiach, na ktoré bol vyslaný starostom.
e) 20 €poslancovi, za vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva, na ktorom bol určený za zapisovateľa.
2) Pri neúčasti na zasadnutí zastupiteľstva, alebo komisie, odmena poslancovi
podľa ods. 1 nepatrí.
3) V prípade, ak nie sú zastupiteľstvo, alebo komisia uznášaniaschopné,
poslancom prítomným na zasadnutí patrí odmena podľa odseku 1 tohto článku.
4) Ak účasť poslanca obecného zastupiteľstva
na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, alebo na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva bola nižšia,
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ako 50 % trvania zasadnutia, odmena mu nepatrí. Hodina neskoršieho príchodu,
alebo skoršieho odchodu, sa zapíše do prezenčnej listiny.
5) Odmena podľa ods. 1 písm. b) tohto článku sa nevypláca za účasť v návrhovej
komisii členom tejto komisie, na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Článok 3
Plat zástupcu starostu
1) Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a zastupuje starostu
počas jeho dlhodobej neprítomnosti, alebo ak zanikne mandát starostu pred
uplynutím funkčného obdobia, patrí plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov.
2) Zástupca starostu, ako poslanec, má nárok na odmenu podľa článku 2,
okrem času, kedy mu patrí plat podľa ods. 1 tohto článku.
3) Zástupcovi starostu možno poskytnúť mimoriadnu odmenu v prípade
splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce.
O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím
uznesenia.

Článok 4
Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú
poslancami
1) Členom komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami patrí za
výkon funkcie odmena vo výške 15 € za účasť na zasadnutí komisie.
2) Pri neúčasti na zasadnutí komisie sa odmena podľa odseku 1) tohto článku
neprizná.
3) V prípade, ak nie je komisia obecného zastupiteľstva uznášaniaschopná,
prítomným členom komisie, ktorí nie sú poslancami patrí odmena podľa odseku
1) tohto článku.
4) Ak účasť člena komisie obecného zastupiteľstva bola nižšia ako 50% trvania
zasadnutia, odmena mu nepatrí. Hodina neskoršieho príchodu, alebo skoršieho
odchodu, sa zapíše do prezenčnej listiny.

Článok 5
Náhrada ušlého zárobku
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1) Poslancovi, ktorý nie je v pracovnom, alebo obdobnom pomere, poskytuje
obec náhradu ušlého zárobku za čas výkonu jeho funkcie. Nárok na úhradu
odmeny podľa článku 2 týchto zásad tým nie je dotknutý.
2) Náhrada ušlého zárobku sa poskytuje za čas, po ktorý nemohol poslanec
vykonávať
zárobkovú činnosť z dôvodu účasti na zasadnutí obecného
zastupiteľstva alebo komisie, z dôvodu účinkovania poslanca na občianskych
obradoch, alebo z dôvodu účasti na spoločenských slávnostiach, na ktoré bol
vyslaný starostom.
3) Náhradu ušlého zárobku poskytuje obec poslancovi len v prípade, ak si
poslanec tento nárok riadne uplatní.
4) Výška náhrady ušlého zárobku za čas určený podľa odseku 2) tohto článku sa
vypočíta zo základu dane z príjmov fyzických osôb delenej počtom pracovných
hodín pripadajúcich na kalendárny rok, ktorý Zákon č. 311/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov pripúšťa, ako najvyšší rozsah pracovného času
zamestnancov v pracovnoprávom, alebo obdobnom pracovnom vzťahu. Výšku
základu dane z príjmov fyzických osôb preukazuje poslanec platobným výmerom
vydaným orgánom vykonávajúcim správu dane za posledné zdaňovacie obdobie,
ktoré predchádzalo dňu, v ktorom je nárok na náhradu uplatňovaný, ak bol
vydaný, inak daňovým priznaním za posledné zdaňovacie obdobie.
5) Ak nemožno výšku ušlého zárobku preukázať podľa odseku 4 tohto článku
patrí poslancovi náhrada ušlého zárobku za hodinu v sume minimálnej hodinovej
mzdy určenej podľa Zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení
neskorších predpisov.

Článok 6
Spoločné ustanovenia
1) Odmena poslanca podľa článku 2 a náhrada ušlého zárobku podľa článku 5
týchto zásad sa vypláca polročne pozadu, podľa účasti poslanca na zasadnutiach
na osobný účet. Podkladom pre vyplatenie odmeny poslancovi sú prezenčné
listiny zo zasadnutí jednotlivých orgánov, alebo iný relevantný doklad
preukazujúci účasť poslanca na zasadnutí, obrade, alebo slávnosti.
2) Celková odmena poslanca podľa článku 2 týchto zásad nesmie za obdobie 1
kalendárneho roka prekročiť sumu mesačného platu starostu obce Liptovská
Teplá, bez zvýšenia, podľa príslušnej platovej skupiny § 3 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov .
3) V prípade, ak mandát poslanca netrvá celý kalendárny rok, bude alikvótne
prepočítaný aj maximálny zákonný strop pre určenie maximálnej výšky odmeny
poslanca podľa odseku 2) tohto článku (t. z. suma mesačného platu starostu bez
zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
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v znení neskorších predpisov). V prípade dosiahnutia tejto maximálnej sumy
odmeny poslanca počas kalendárneho roka, poslancovi v období do skončenia
kalendárneho roka nevzniká nárok na vyplatenie akýchkoľvek ďalších odmien
podľa článku 2 týchto zásad.
4) Odmena členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec, sa
vypláca polročne pozadu, podľa účasti na zasadnutiach na osobný účet.
Podkladom pre vyplatenie odmien sú prezenčné listiny zo zasadnutí komisií
obecného zastupiteľstva.
5) Celková odmena vyplatená členovi komisie, ktorý nie je poslanec podľa článku
4 týchto zásad, nesmie prekročiť v kalendárnom roku najviac jednu polovicu
mesačného platu starostu obce Liptovská Teplá bez zvýšenia podľa príslušnej
platovej skupiny.
6) V prípade, ak funkcia člena komisie, ktorý nie je poslanec netrvá celý
kalendárny rok, bude alikvótne prepočítaný aj maximálny zákonný strop pre
určenie výšky odmeny člena komisie podľa ods. 5 tohto článku (t.z. ½ sumy
mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny5). V
prípade dosiahnutia tejto maximálnej sumy odmeny počas kalendárneho roka
členovi komisie, ktorý nie je poslanec v období do skončenia kalendárneho roka
nevzniká nárok na vyplatenie akýchkoľvek ďalších odmien podľa článku 4 týchto
zásad.
Článok 7
Vzdanie sa odmeny
1) Odmena podľa článku 2, alebo článku 4, alebo jej časť nepatrí poslancom,
alebo členom komisií, ktorí nie sú poslancami, ktorí písomne vyhlásia, že svoj
mandát, alebo funkciu budú vykonávať bez nároku na odmenu, alebo jej časť.
2) Písomné vyhlásenia poslancov alebo členov komisií, ktorí nie sú poslancami o
vzdaní sa nároku na odmenu, alebo jej časti, doručené obci Liptovská Teplá pred
nadobudnutím účinnosti týchto zásad, sa považujú za platné.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
1) Zrušujú sa Zásady odmeňovania schválené
v Liptovskej Teplej dňa 11.12.2018uznesením č. 12

Obecným

zastupiteľstvom

2) Zásady odmeňovania boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Liptovskej
Teplej dňa 21.2.2019 uznesením číslo 7a nadobúdajú účinnosť dňom 21.2.2019
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