Čl. 4 Odmeňovanie zástupcu starostu

1)	Zástupcovi starostovi , ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods.8 zákona o obecnom zriadení sa poskytuje mesačná odmena vo výške 83,00 Eur. Okrem toho zástupca starostu má nárok aj na odmenu podľa článku 2.
Odmeny   podľa ČI.4 ods. 1) a 2), spracovávajú   mesačne   a vyplácajú   sa   vo   výplatnom   termíne   Obecného   úradu v Kameničnej, t.j. do 10. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac poukázaním na účet zástupcu v peňažnom ústave.
2)	Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu prekladá starosta obce .O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje OZ prijatím uznesenia .



ČI.5  Zúčtovanie odmien poslanca

3)	Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov podľa ČI.2 ods. 1), ČI. 3 ods.1)2) ,   týchto zásad , sú prezenčné listiny zo zasadnutí orgánov OZ.
4)	Odmeny   podľa ČI.2 ods. 1) , ČI. 3 ods. 1) 2)   sa spracovávajú   polročne   a vyplácajú   sa   vo   výplatnom   termíne   Obecného   úradu v Kameničnej, t.j. do 10. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac poukázaním
na účet poslanca v peňažnom ústave.
5)	Odmeny podľa ČI. 2 týchto Zásad sú splatné do 10. dňa mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom boli odmeny schválené, a to poukázaním na účet poslanca
v peňažnom ústave.
6)	Zápisnice a prezenčné listiny z rokovaní  komisií pri OZ pre spracovanie a
vyplatenie odmien budú zapisovateľmi OZ komisií predkladané príslušnému
odboru OcÚ vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. V prípade
nedodržania uvedeného termínu bude odmena vyplatená v nasledujúcom kalendárnom
mesiaci,
7)	Výdavky   súvisiace   s   výplatou   odmien   v zmysle   týchto   Zásad   sa   uhrádzajú   z
rozpočtových prostriedkov obce Kameničná.

ČI.6  Záverečné  ustanovenia

1) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kameničnej boli
schválené uznesením Obecného zastupiteľstva   v Kameničnej  z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 27.12.2010  Uznesenie č.: 5 
2)	Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia OZ.
3)	Schválením týchto Zásad sa ruší:

      XXXV / 12 / 2010 zo dňa 12.05.2010 






V Kameničnej, dňa 27.12.2010


Ing. Milan Lehocký  starosta obce 


