Obecné  zastupiteľstvo v Kameničnej v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto
Zásady odmeňovania poslancov Obecného   zastupiteľstva v Kameničnej
ČI.1 Rozsah platnosti

	Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kameničnej
(ďalej len Zásady) upravujú odmeňovanie::


a)	poslancov obecného zastupiteľstva,
b)	za výkon funkcie sobášiaceho
         c)	poslancov - predsedov a členov stálych komisií OZ.
             (ďalej len „poslanec").
       d)   odmeňovanie zástupcu starostu
ČI. 2 Poslanecká   odmena

1)	Poslancovi patrí  poslanecká odmena za každú účasť na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Kameničnej (ďalej len „OZ")  vo výške 27,00 Eur.
2)	Poslancovi za neúčasť na rokovaní OZ odmena nepatrí.
3)	Poslancom OZ s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie, zohľadňujúc ich prácu
a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie OZ, príprave VZN, vnútorných
noriem obce, ako aj s prihliadnutím na ich aktivity v živote obce môže byť jeden raz v roku na návrh starostu obce, vyplatená mimoriadna odmena.
Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo niektorí z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia .
4)	Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje.
6)  za výkon funkcie sobášiaceho vo výške 10,00 Eur – za každú účasť poslanca na uzavretí   
       manželstva, ako sobášiaceho. V prípade viacerých obradov uzavretia manželstva v jeden deň za každý ďalší obrad je odmena pre sobášiaceho poslanca vo výške 5,00 .Eur .

ČI. 3

Odmena predsedu a členov komisie Obecného zastupiteľstva v
Kameničnej

1)	Poslancovi, ktorý je predsedom komisie  patrí k poslaneckej odmene podľa ČI.2
týchto Zásad aj odmena vo výške 17,00 Eur za každú účasť na zasadnutí   predmetnej
komisie.
2)	Poslancovi, ktorý je členom komisie  patrí odmena vo výške 12,00 Eur za každú
účasť na zasadnutí predmetnej komisie.
3)	Odmena za prácu v komisii OZ sa poslancovi priznáva  za maximálne dve rokovania
komisie v príslušnom kalendárnom mesiaci.
4)	Poslancovi za neúčasť na zasadnutí komisie OZ odmena nepatrí.


