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Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši v súlade s Ii ods. 4 písm. k)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schválilo

Zásady odmeňovania poslancov
Mestského zastupiteřstva v Liptovskom Mikuláši
Článok I
Predmet úpravy

Tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Liptovskom
Mikuláši (ďalej len „Zásady“) upravujú odmeňovanie zástupcu primátora mesta,
poslancov Mestského zastupiteFstva v Liptovskom Mikuláši v súlade s * 25 ods. S
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien (ďalej len
„zákon o obecnom zriadení“) a členov komisií rnestského zastupitel‘stva, ktorí nie
sú pos‘anci, v súlade s
5 ods. 4 zákona o obecnom zriadeni.
Článok 2
Odmena poslanca mestského zastupiteľstva
1. Poslancovi, ktorý vykonáva funkcie:
člena mestskej rady a predsedu stálej komisie alebo
vykonáva činnosť pri občianskych obradoch a rodinných slávnostiach v meste
patrí mesačná odrnena vo výške 1/12 mesačného platu primátora bez zvýšenia
podl‘a príslušnej platovej skupiny‘.
2. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu:
člena mestskej rady alebo
predsedu stálej komisie alebo
-je členom najmenej dvoch stálych komisií
patrí mesačná odmena vo výške l/ls mesačného platu primátora bez zvýšenia
podľa príslušnej platovej skupiny.
3. Poslancovi, ktorý nesplňa podmienky podFa bodu 1 alebo 2 tohto článku patrí
mesačná odmena vo výške 1/16 mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny‘.
4. Odmena patrí poslancovi odo dňa zloženia sFubu poslanca mestského
zastupiteľstva a to v alikvotnej časti za kalendámy mesiac. V prípade zániku
mandátu poslanca v priebehu kalendámeho mesiaca mu patrí odmena v alikvotnej
časti za kalendárny mesiac.
-

-

-

-

1)

4 ods. 1 zákona Národnej rady Stovenskej republiky Č. 25311991 Li. v zneni neskorších predpisov.

5. Podkladom pre preukázanie dóvodov na vyplatenie, resp. krátenie odmien
poslancaje prezenčná listina.
6. Za neospravedlnenú neúčasť poslanca na zasadnutiach orgánov mesta sa kráti
jeho mesačná odmena o 50 % za každú neúčasť, pričom účasťou sa rozurnie
účasť na celom zasadnutí.
7. Poslanec, ktorý sa odmeny písomne vzdal, odmena nepatrí, a to za obdobie, ktoré
uviedol v písomnom vzdaní sa odmeny.
8. V prípade, ak zamestnávateľ poslanca požiada mesto Liptovský Mikuláš
o náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, resp. ak
poslanec, ktorý nic je v pracovnom alebo obdobnom pomere požiada mesto
o náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle pdslušných ustanovení týchto Zásad
bude krátená vo výške vyplatenej náhrady. Ak bude náhrada ušlého zárobku
vyššia, ako je odmena poslanca podl‘a tohto článku Zásad, nebude poslancovi
odmena za príslušný mesiac vyplatená a o rozdiel prevyšujúci mesačnů odrnenu
bude znížená odmena prislúchajúca poslancovi za nasledujúci kalendámy mesiac.

ČL3
Odmeňovanie zástupcu primátora mesta
I. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie
zástupcu primátora patrí plat od mesta.
2. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora mesta, ktorý nie je
dlhodobo uvoFnený zo zarnestnania, patrí mesačná odmena vo výške 1/12
mesačného platu primátora bez zvýšenia podl‘a príslušnej platovej skupiny.
Článok 4
Náhrada za vykonávanie občianskych obradov a rodinných slávností
1. Poslancovi, ktorý vykonáva občianske obrady a rodinné slávnosti, patri okrem
odmeny podl‘a článku 2 týchto Zásad aj paušálna náhrada na úhradu zvýšených
výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku v sume 350,- EUR/kalendámy rok.
2. Paušá]na náhrada na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku
sa vypláca k 30.06. prís)ušného ka!endámeho roka. Poslanec vyúčtuje použitie
flnančněho príspevku dokladmi zodpovedajúcimi účelu, na ktorý sa poskytuje, do
30 dní odjeho poskytnutia.

Článok 5
Odmena člena komisie, ktorý nie je poslanec
I. Členovi kornisie, ktorý nic je poslanec, patrí odmena vo výške 13,50 EUR za
jedno zasadnutie komisie, najviac však za dve zasadnutia za kalendárny mesiac.
2. Za neúčasť člena kornisie na zasadnutí komisie odmena nepatrí. Podkladom pre
preukázanie dóvodov na vyplatenie odmienje prezenčná listina.
Článok6
Uhrada a vyúčtovanie odmien poslancov
1. Odmeny poslancom sa zúčtujú štvrCročne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne
mesta, ako zamestnávateľa, t. j. do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca
po skončení štvrt‘roka, poukázaním na účet poslanca v peňažnom ústave.
2. V roku 2018 sa výška odmien poslancov pri prepočte k 30.júnu 2018 upraví tak,
aby výška odmeny poslanca v kalendámom roku neprekročila mesačný plat
primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny‘.

Článok 7
Zrušovacie ustanovcnia
Týrnito Zásadami sa rušia Zásady odmeňovania poslancov
zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 13.04.20 12.

Mestského

Článok 8
Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste
Liptovský Mikuláš zo dňa 13.05.20 16 sa menia nasledovne:
V článku 6 bod I sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) ažj) sa označujú ako písmená d) až i).
2. V čLánku 6 bod 2 písmeno g) sa nahrádza nasledovným znením:
„Ak
smútočný príhovor a odobierku od obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš vykoná
účinkujúci člen ZPOZ, táto skutočnosť musí byť vyznačená vo výkaze mzdových
nárokov člena ZPOZ.“
3. V článku 6 bod 2 sa vvpúšťa písmeno h).
4. V článku 6 bod 3 písmeno 9 sa nahrádza nasledovným znením: „Ak slávnostný
príhovor na obrade vykoná účinkujúci člen ZPOZ, táto skutočnosť musí byť
vyznačená vo výkaze mzdových nárokov člena ZPOZ.“
5. V článku 6 bod 3 sa vypúšťa písmeno j).
I.

.

V článku 6 bod 5 písmeno d) sa nahrádza nasledovným znením: „Ak
slávnostný príhovor na rodinnej slávnosti vykoná účinkujůci člen ZPOZ,
táto
skutočnosť musí byt‘ vyznačená vo výkaze mzdových nárokov čtena ZPOZ.“
7. V článku 6 bod 5 sa vypúšťa písmeno e).
8. V článku 8 bod 3 písmeno a) sav prvej odrážke vypúšfa text: „posla
nec 14,50
9.

V článku 8 bod 3 písmeno a) sa v druhej odrážke vypúšťa text: „poslanec 7,00

jo, V článku 8 bod .3 písmeno b) sa v prvej odrážke text: „poslanec 14,50

€“

nahrádza textom: „účinkujúci so smútočným príhovorom 14,50 €.“
ji. V článku 8 bod 3 písmeno b) sa v druhej odrážk
e vypúšťa text; ‚.poslanec 7,00
€“.

V článku 8 bod 3 písmeno c) sa nahrádza nasledovným znenim: „rodin
ná
slávnosť uvítania dieťaťa do života a jubilejný sobáš.“
13. V článku 8 bod 3 písmeno c) v prvej odrážke sa text: „poslanec
14,50 €“
nahrádza teXtom:
12.

„účinkujúci so slávnostným príhovorom 14,50 €“.
11. V článku 8 bod 3 písmeno c) sa v druhej odrážke vypúšťa text:
„poslanec 7,00

Článok9
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odrneňovania poslancov Mestského zastupiteUstva v Liptovskom Mikulá
ši
boli schválené uznesenírn mestského zastupiteFstva Č. 39/2018 dňa 25. 05. 2018.
2. Zásady nadobúdajú účinnost‘ dňom schválenia.
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V Liptovskom Mikuláši. dňa 25. 05. 2018
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Ing. Ján Blc áč, PhD.
primátor mesta

