Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného
zastupiteľstva schválené uznesením č.: 29/OZ/2019 zo dňa 12.2.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tešedíkovo v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva tieto zásady:

Čl. I.
1.

Účelom týchto Zásad je upraviť odmeny a náhrady ďalších výdavkov poslancov
obecného zastupiteľstva a členov komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve tak,
ako to vyplýva z ich kompetencií pri výkone samosprávnych funkcií obce Tešedíkovo.

Čl. II.
Odmeňovanie poslancov
1.

Poslancom obecného zastupiteľstva (ďalej len “poslanec”) sa za vykonávanie funkcie
poslanca z rozpočtu obce poskytuje primeraná odmena.

2.

Poslancovi patrí finančná odmena za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo
výške 60,- €. Vyplatenie odmeny je podmienené účasťou poslanca na zasadnutí
obecného zastupiteľstva, ktoré je uznášaniaschopné.

Čl. III.
Odmeňovanie predsedov a členov komisií
1.

Predsedovi komisie patrí finančná odmena vo výške 30,- € za každé zasadnutie
komisie. Vyplatenie odmeny je podmienené účasťou na zasadnutí komisie, ktorá je
uznášaniaschopná a z ktorej je urobený zápis zo zasadnutia.

2.

Členovi komisie – poslancovi patrí finančná odmena vo výške 20,- € za každé
zasadnutie komisie. Vyplatenie odmeny je podmienené účasťou na zasadnutí komisie,
ktorá je uznášaniaschopná a z ktorej je urobený zápis zo zasadnutia.

3.

Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, patrí finančná odmena vo výške 20,-€ za každé
zasadnutie komisie. Vyplatenie odmeny je podmienené účasťou na zasadnutí komisie,
ktorá je uznášaniaschopná a z ktorej je urobený zápis zo zasadnutia.

4.

Odmena nepatrí poslancovi, členovi komisie, ktorý písomne vyhlási, že svoj mandát,
alebo funkciu bude vykonávať bez odmeny.

Článok IV.
Odmeňovanie pri občianskych obradoch
1.

Poslancovi činnom pri občianskom obrade patrí odmena vo výške 20,- € za každý
obrad.

Čl. V.
1.

Poslancovi a členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu podľa
týchto zásad najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez
zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

2.

Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov a členov komisií podľa čl. II., III. a IV.
týchto zásad sú prezenčné listiny zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a jednotlivých
komisií.

3.

Súhrn odmien poslancov a členov komisií podľa čl. II., III. a IV. týchto zásad sa po
splnení podmienok uvedených v týchto zásadách spracováva za kalendárny polrok
a vypláca sa vo výplatnom termíne Obecného úradu, t.j. do 10 dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po spracovaní odmien na účet poslanca vedený v peňažnom
ústave alebo v hotovosti z pokladne obce.

4.

Zápisnice a prezenčné listiny zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a z rokovaní
komisií pre spracovanie a vyplatenie odmien budú zapisovateľmi predkladané
mzdovej účtovníčke Obecného úradu vždy k poslednému dňu spracovávaného
obdobia. V prípade nedodržania uvedeného termínu bude odmena vyplatená v
najbližšom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po predložení zápisníc a prezenčných
listín.

5.

V prípade, ak si zamestnávateľ poslanca, prípadne člena komisie uplatní v zmysle
ustanovení § 25 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
požiadavku na náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny, alebo sa
poslancovi, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere poskytne náhrada
ušlého zárobku, neprináleží tomuto poslancovi, prípadne členovi komisie finančná
odmena.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1.

Tieto zásady boli schválené Obecným zastupiteľstvo v Tešedíkove uznesením č.:
29/OZ/2019 dňa 12.2.2019.

2.

Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva, starostu obce, členov komisií obecného zastupiteľstva a
zamestnancov obce Tešedíkovo zo dňa 17.12.2014.

.....................................
Mgr. Ildikó Kőrösi
starostka obce

