Obecné zastupiteľstvo v Iliašovciach
( ďalej sa uvádza len OZ) na základe § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 9 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Tento vnútorný predpis upravuje odmeňovanie:
a) poslancov OZ,
b) zástupcu starostu obce,
c) členov komisií – neposlancov.
2. Funkcie zástupcu starostu, poslanca OZ sa vykonávajú bez prerušenia pracovného alebo
obdobného pomeru.
Čl. 2
Odmeňovanie poslancov OZ a členov komisií OZ
1. Poslancom OZ sa môžu poskytovať za výkon ich funkcií nasledovné odmeny:
a) poslancom OZ patrí za každú účasť na zasadnutí OZ odmena vo výške 13 € okrem predsedov
komisií OZ.
b) poslancom, ktorí sú predsedami komisie OZ za každú účasť na zasadnutí OZ patrí odmena vo
výške 16 €.
2. Poslancom OZ sa bude odmena uvedená v ods.1 písm. a), b) vyplácať raz za rok ku konci
kalendárneho roka.
3. Poslancom OZ môže byť na konci kalendárneho roka vyplatená jednorazová odmena
maximálne vo výške 16- násobku odmeny za jedno zasadnutie OZ .
4. Výšku odmeny podľa ods. 1 schvaľuje starosta obce. Návrh zohľadňuje účasť a aktivitu
poslancov na zasadnutiach a činnosti v OZ, komisiách OZ.
Čl. 3
Odmena zástupcu starostu
1. Poslancovi, ktorý je zároveň zástupcom starostu, patrí odmena vo výške 1200 €/ročne.
2. Zástupca starostu nemá nárok na odmeny za účasť na zasadnutiach OZ.
3. Zástupcovi starostu sa bude odmena uvedená v ods. 1. vyplácať raz za rok ku konci kalendárneho
roka.
4. Zástupcovi starostu môže byť na konci kalendárneho roka vyplatená jednorazová odmena
maximálne vo výške 0,6- násobku ročnej odmeny.
5. Výšku odmeny zástupcovi starostu schvaľuje starosta obce, ktorý zohľadňuje jeho účasť a
aktivitu na zasadnutiach a činnosti v OZ.
Čl. 4
Odmena členov komisií - neposlancov
1. Členom komisií – neposlancom, patrí za každú účasť na zasadnutí komisie odmena vo výške 6 €,
maximálne však 30 € za rok.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov OZ v Iliašovciach schválilo OZ v Iliašovciach dňa 24.9.2010
uznesením č 7/2010
2. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Iliašovciach nadobúdajú účinnosť dňom 24.9.2010.
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