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 patrí za každú účasť na zasadnutí OZ odmena vo výške 20 €.
2. Poslancom OZ sa bude odmena uvedená v ods.1 vyplácať jedenkrát za rok ku konci kalendárneho
roka.
3. Poslancom OZ môže byť k odmene podľa ods. 1 na konci kalendárneho roka vyplatená
jednorazová odmena maximálne vo výške 16- násobku odmeny za jedno zasadnutie OZ .
4. Výšku odmeny podľa ods. 3 schvaľuje starosta obce. Návrh zohľadňuje aktivitu poslanca a aktivitu
na zasadnutiach OZ a komisiách OZ.
5. Celková výška odmeny poslanca v kalendárnom roku nesmie prekročiť základný mesačný plat
starostu obce.
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, ktorá
spolu s odmenou z odst.1. nesmie prekročiť v kalendárnom roku základný mesačný plat starostu
obce.
5. Výšku odmeny zástupcovi starostu schvaľuje starosta obce, ktorý zohľadňuje jeho aktivitu, 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 5 €,
maximálne však 30 € za rok.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Tieto „Zásady odmeňovania poslancov OZ v Iliašovciach schválilo OZ v Iliašovciach dňa 8.6.2018
uznesením č. 162/25/2018.

2. Dňom nadobudnutia účinnosti „Zásad odmeňovania poslancov“ sa rušia „Zásady
odmeňovania poslancov“ schválené dňa 24.9.2010
3. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Iliašovciach nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.
Návrh: Vyvesený: 23.5.2018, Zvesený 8.6.2018
Schválené: Vyvesené: 11.6.2018

Mgr. Ladislav Grondžák
starosta obce

