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Zásady odmeňovania  poslancov Obecného zastupiteľstva v Jacovciach

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach v zmysle  ustanovenia  § 11 ods. 4 písm. k) zákona č.369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a noviel (ďalej len zák.č.369) vydáva tieto zásady
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Jacovciach (ďalej len Zásady).

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Tieto zásady upravujú odmeňovanie:

1.  zástupcu starostu obce
2. poslancov obecného zastupiteľstva v Jacovciach

Článok 2

Odmeňovanie zástupcu starostu obce

Zástupcovi  starostu  obce  sa  nestanovuje  paušálna  mesačná  odmena. Obecné
zastupiteľstvo  môže  zástupcovi   starostu  obce  schváliť  odmenu  podľa   plnenia  si  svojich
pracovných  povinností. Návrh na odmenu podáva starosta obce alebo poslanec OcZ. 

Článok 3

Odmeňovanie poslancov

1. Vzhľadom na úlohy, časovú náročnosť výkonu funkcie a aktívnu účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva a práce  v príslušnej  komisii  OcZ,  patrí  poslancovi  odmena
v sume 30 Eur za zasadnutie OcZ. Podkladmi pre poskytovanie odmien sú prezenčné listiny
zo zasadnutia OcZ .

2. Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca.  Čestné vyhlásenie poslanca o vzdaní sa
odmeny  poslanca,  musí  byť  podané  na  obecný  úrad  v písomnej  forme  a zaevidované
v podacom denníku. 

3. Odmena sa vypláca bezhotovostne na účet poslanca, raz ročne v mesiaci december.

Článok 4

 Záverečné ustanovenia

1.      Na prijatie týchto zásad alebo na ich zmenu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov.  Ostatné vnútorné smernice a pokyny nesmú byť v rozpore s týmito
zásadami.



2. Týmto  sa  ruší   doterajší poriadok odmeňovania zástupcu starostu a poslancov OcZ  v
Jacovciach  účinný od  dňa  9.2.2015.

3. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jacovciach boli schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva v Jacovciach č. 10/1/2019 zo dňa 14.2.2019 a nadobúdajú
účinnosť dňa 15.2.2019

Jaroslav Božik
starosta obce
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