OBEC TERANY
Vnútroorganizačné normy

ZÁSADY ODMEŇOVANIA
POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
TERANY

Schválené Obecným zastupiteľstvom Terany
na zasadnutí dňa 19.12.2018, uznesením č. 16/2018 .

Obecné zastupiteľstvo v Teranoch v súlade s § 11 ods. 4 písmena k) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto
Zásady odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva Terany
Čl.1
Rozsah platnosti
1) Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Teranoch ( ďalej len
Zásady ) upravujú odmeňovanie:
a) poslancov obecného zastupiteľstva
b) poslancov – predsedov a členov stálych komisií obecného zastupiteľstva
( ďalej len ,, poslanec “ )
c) zástupcu starostky obce
Čl.2
Poslanecká odmena
1. a)Poslanec je za svoju činnosť odmeňovaný ročne, pričom sa stanovuje jeho odmena
vo výške 45 eura za jedno zasadnutie. Podkladom pre vyplatenie odmeny je
prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce
Terany.
b)Poslancovi prislúcha odmena za účasť na celom zastupiteľstve. Ak doba jeho
prítomnosti je kratšia ako 50 % doby trvania OcZ, odmena sa kráti na polovicu.
2. Poslancovi za neúčasť na rokovaní OcZ odmena nepatrí.
3. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje.
4. V prípade, ak zamestnávateľ poslanca z dôvodu jeho účasti na rokovaní OcZ požiada
Obec Terany o náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, resp. Ak
poslanec, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere požiada obec o náhradu
ušlého zárobku, odmena v zmysle príslušných ustanovení tohto článku Zásad bude
krátená vo výške vyplatenej náhrady.
Čl.3
Odmena zástupcu starostky
Poslancovi, ktorý je zástupcom starostky obce, patrí k poslaneckej odmene podľa článku
2 odmena v sume 50 eur mesačne.
Čl.4
Odmena zapisovateľky OcZ
Zapisovateľke zápisníc OcZ patrí za výkon funkcie odmena vo výške 30 eur za jednu
zápisnicu.

Čl. 5
Odmena predsedu a členov komisie Obecného zastupiteľstva v Teranoch
1. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie OcZ, patrí k poslaneckej odmene podľa
Čl. 2 týchto zásad aj odmena v sume 0 eura za každú účasť na zasadnutí predmetnej
komisie.
2. Poslancovi, ktorý je členom komisie OcZ, patrí odmena v sume 0 euro za každú
účasť na zasadnutí predmetnej komisie.
3. Poslancovi za neúčasť na zasadnutí komisie OcZ odmena nepatrí.
4. V prípade , ak zamestnávateľ poslanca z dôvodu jeho účasti na rokovaní predmetnej
komisie požiada Obec Terany o náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej
odmeny za prácu, resp. ak poslanec, ktorý nie je v pracovnom pomere alebo
obdobnom pomere požiada obec o náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle
príslušných ustanovení tohto článku zásad bude krátená vo výške vyplatenej náhrady.
5. Odmena členom komisií: 10 € za účasť.
Čl.6
1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov podľa čl.2 a 5 sú prezenčné listiny.
2. Prezenčné listiny z rokovaní OcZ a komisií pri OcZ budú predkladané mzdovej
účtovníčke termíne do 30.11. bežného roka.
3. Výdavky súvisiace s vyplatením odmien v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú
z rozpočtových prostriedkov Obce Terany.
Čl.7
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Teranoch boli schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva v Teranoch číslo 16/2018 zo dňa 19.12.2018.
2. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
4. Schválením týchto Zásad obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie obecného
zastupiteľstva číslo 2/2015 bod č. 10-13 zo dňa 20.1.2015 v celom rozsahu.
V Teranoch, 20.12.2018
Mgr. Iveta Gajdošová
starostka obce

