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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

F

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 25. 05. 2018 číslo 12018

K bodu: Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľswa v Liptovskom
Mikuláši

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

1. apríla 2018 nadobudla ůčinnosť novela zákona č. 70208 Z.z. ktorým sa mení a doplňa zákon Č.

369I19O Zb. o obecnom zriadeni, ktorá ustanovila maximálnu výšku odmeny poslanca obecného

zastupiterswa.

II. schvaruje

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteFsWa v Liptovskom Mikuláši, ktoré sú prilohou
tohto uznesenia.

III. splnomocňuje

primátora mesta k vyhiáseniu úplného znenia Zásad organizovania občianskych obradov a

rodinných slávnosti v meste Liptovský Mikuláš.

Ing. Ján BlcháČ, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:
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Dóvodová správa

1. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva V Liptovskom Mikuláši

Novela zákona č. 70/2018 Z.z. ktorým sa mení a dop[ňa zákon č. 369/1 990 Zb. O obecnom zriadení

ustanovila maXimálnu výšku odmeny poslanca obecného zastupiteľstva. Odmena sa odvija od základného

mesačného platu primátora mesta, teda bez zvýšenia platu primátora podra 54 ods. 1 zákona č. 253/1994

Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest v z.n.z. Podľa ust. 525

ods. B odmena poslanca v kalendárnom roku je najviac jeden mesačný plat primátora bez zvýšenia podra

prislušnej platovej skupiny. Výška odmien je navrhnutá diferencovane v závislosti od funkcii, ktoré

poslanec aktívne vykonáva.

V roku 2018 sado odmien poslanca za kalendárny rok započltavajú aj odmeny vyplatené do nadobudnutia

účinnosti týchto Zásad.

Maximálna výška odmeny, ktorú možno poskytnúť členovi komisie mestského zastupiteľstva a členovi

výboru mestskej časti, ktori nie sú poslanci, je najviac jedna polovica mesačného platu primátora bez

zvýšenia podľa prlslušnej platovej skupiny (515 ods. 4 zákona o obecnom zriadeni).

2. Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávnosti v meste Liptovský Mikuláš

Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávnosti v meste Liptovský Mikuláš má mesto

Liptovský Mikuláš prijaté za účelom určenia pravidiel pri organizácii občianskych obradov a rodinných

slávnostl, vrátane financovania ich vykonávateíov a vecného plnenia vo forme poskytovaných darov pri

jednotlivých obradoch a slávnostiach. Osobami vykonávajúcimi občianske obrady a rodinné slávnosti, sú

členovia ZPOZ, ktorými sú primátor a poslanci MsZ, ktorých schválilo do funkcie sobášiacich mestské

zastupiteľstvo svojim uznesenlm a ďalšl účinkujúci - recitátor, hudobník, spevák a pod. Zásady v článku 8

pojednávajú o odmeňovanl jednotlivých členov ZPOZ-u v závislosti od počtu vykonaných občianskych

obradov a rodinných slávnosti.

Návrh na zmenu Zásad organizovania občianskych obradov a rodinných slávnostĺ v meste Liptovský

Mikuláš predkladáme z důvodu, že odmeňovanie poslancov aj za činnosť v ZPOZ-e je upravené

v predkladanom návrhu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši.
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Priloha Č. I

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši v súlade S 511 ods. 4 písm. k) zákona č. 36911990

Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskoršich predpisov schválilo

Zásady odmeňovania poslancov

Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

Článok I

Predmet úpravy

Tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteFstva v Liptovskom Mikuláši (ďalej len

‚Zásady) upravujú odmeňovanie zástupcu primátora mesta1 poslancov Mestského zastupiteľstva

v Liptovskom Mikuláši v súlade s 25 ods. B zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskoršĺch zmien (ďalej len „zákon o obecnom zriadenľ‘) a členov komisiĺ mestského zastupiteístva,

ktori nie sú poslanci, v súlade s 515 ods. 4 zákona o obecnom zriadení.

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

patrĺ mesačná odmena vo výške 1/12 mesačného platu primátora bez zvýšenia podía prislušnej

platovej skupiny1).

2. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu:

- člena mestskej rady alebo

- predsedu stálej komisie alebo

-je členom najmenej dvoch stálych komisiĺ

patri mesačná odmena vo výške 1/15 mesačného platu primátora bez zvýšenia podra prlslušnej

platovej skupiny1).

3. Poslancovi, ktorý nesp[ňa podmienky podra bodu 1 alebo 2 tohto článku patri mesačná odmena vo

výške 1/16 mesačného platu primátora bez zvýšenia podra prlslušnej platovej skupiny1).

1) 5 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1 994 Z.z. v zneni neskoršich predpisov.
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4. Odmena patri poslancovi odo dňa zloženia sľubu poslanca mestského zastupiterstva ato v alikvotnej

časti za kalendárny mesiac. V pripade zániku mandátu poslanca v priebehu kalendárneho mesiaca

mu patri odmena v alikvotnej časti za kalendárny mesiac.

5. Podkladom pre preukázanie dövodov na vyplatenie, resp. krátenie odmien poslanca je prezenčná

listina.

6. Za neospravedlnenú neúčasť poslanca na zasadnutiach orgánov mesta sa kráti jeho mesačná

odmena o 50 % za každú neúčasť, pričom účasťou sa rozumie účasť na celom zasadnutĺ.

7. Poslanec, ktorý sa odmeny pisomne vzdal, odmena nepatri, ato za obdobie, ktoré uviedol

v pisomnom vzdaní sa odmeny.

8. V prlpade, ak zamestnávateľ poslanca požiada mesto Liptovský Mikuláš o náhradu za vyplatenú

náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, resp. ak poslanec, ktorý nie je v pracovnom alebo

obdobnom pomere požiada mesto o náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle prislušných

ustanovenĺ týchto Zásad bude krátená vo výške vyplatenej náhrady. Ak bude náhrada ušlého zárobku

vyššia, ako je odmena poslanca podra tohto článku Zásad, nebude poslancovi odmena za prislušný

mesiac vyplatená a o rozdiel prevyšujúci mesačnú odmenu bude zn[žená odmena prislúchajúca

poslancovi za nasledujůci kalendárny mesiac.

Čl.3

Odmeňovanie zástupcu primátora mesta

1. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora patrl

plat od mesta.

2. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu primátora mesta, ktorý nieje dlhodobo uvornený zo zamestnania,

patrĺ mesačná odmena vo výške 1/12 mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa prislušnej

platovej skupiny1.

Článok 4

Náhrada za vykonávanie občianskych obradov a rodinných slávnosti

1. Poslancovi, ktorý vykonáva občianske obrady a rodinné slávnosti, patri okrem odmeny podľa článku

2 týchto Zásad aj paušálna náhrada na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku

v sume 100,- EUR/kalendárny rok.

2. Paušálna náhrada na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku sa vypláca

k 30.06. prislušného kalendárneho roka. Poslanec vyúčtuje použitie finančného prispevku dokladmi

zodpovedajúcimi účelu, na který sa poskytuje, do 30 dni od jeho poskytnutia.

Článok 5

Odmena člena komisie, ktorý nieje poslanec

1. Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, patrí odmena vo výške 13,50 EUR za jedno zasadnutie

komisie, najviac však za dve zasadnutia za kalendárny mesiac.
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2. Za neúčasť člena komisie na zasadnuti komisie odmena nepatrí. Podkladom pre preukázanie

dóvodov na vyplatenie odmien je prezenčná listina.

Článok 6

Úhrada a vyúčtovanie odmien poslancov

1. Odmeny poslancom sa zúčtujů štvrťročne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne mesta, ako

zamestnávateľa, t. j. do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení štvďroka,

poukázanĺm 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 kalendárnom roku neprekročila mesačný plat primátora bez zvýšenia podía prislušnej

platove] skupiny1).

Článok 7

Zrušovacje ustanovenia

Týmito Zásadami sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteístva v Liptovskom

Mikuláši za dňa 13.04.2012.

Článok 8

Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávnosti v meste Liptovský Mikuláš za dňa

13.05.2016 sa menia nasledovne:

1. V článku 6 bod 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie pismená e) až]) sa označujú ako písmená d) až i).

2. V článku 6 bod 2 písmeno g) sa nahrádza nasledovným znenim. „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 vypúšťa písmeno h).

4. V článku 6 bod 3 písmeno) sa nahrádza nasledovným znenim: ‚Ak slávnostný prihovorna obrade

vykoná účinku]úci člen ZPOZ, táto skutočnosť musí byť vyznačená vo výkaze mzdových nárokov

člena ZPOZ.“

5, V článku 6 bod 3 sa vypúšťa písmeno]).

6, V článku 6 bod 5 písmeno d) sa nahrádza nasledovným znenim. „Ak slávnostný prihovor na

rodinnej slávnosti vykoná účinkujúci člen ZPOZ, táto skutočnosť musí byť vyznačená vo výkaze

mzdových nárokov člena ZPOZ.“

1 V článku 6 bod 5 se vypúšťa písmeno e).
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a V článku 8 bod 3 pismeno a) sav prvej odrážke vypúšťa text. „poslanec 14,50 €.“

9. V článku 8 bod 3 písmeno a) sa v druhej odrážke vypúšt‘a text: poslanec 7,00 C.“

lO.V článku S bod 3 pismeno b) sa v prvej odrážke text•. „poslanec 14,50 C‘ nahrádza textom:

ůčinkujúci So smútočným príhovorom 14,50 CY

11. V článku S bod 3 písmeno b) sa v druhej odrážke vypúšt‘a text: „poslanec 7,00 C‘.

12. V článku 8 bod 3 písmeno c) sa nahrádza nasledovným znením: „rodinná slávnosť uvitania dieťaťa

do života a jubilejný sobáš.“

13. V článku 8 bod 3 pĺsmeno c) v prvej odrážke sa text: „poslanec 14,50 €‘ nahrádza textom:

„účinkujúci so slávnostným prihovorom 14,50 C‘.

14. V článku 8 bod 3 písmeno c) sav druhej odrážke vypúšťa text. poslanec 7,00 C‘.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

1. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiterstva v Liptovskom Mikuláši boli schválené

Uznesením mestského zastupiterstva č....,..,..,. dňa

2. Zásady nadobúdajů účinnosť dňom schválenia.

V Liptovskom Mikuláši, dňa

Ing. Ján Blcháč, PhD.

primátor mesta
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Priloha Č. 2

ZÁSADY ORGANIZOVANIA QBČIANSKYCH OBRADOV A RODINNÝCH SLAVNOSTÍ V MESTE

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Článok I

Úvodné ustanovenie

Mestské zastupitefstvo v Liptovskom Mikuláši v súlade so zákonom o rodine, zákonom o matrikách a

zákonom o správnych poplatkoch v záujme zabezpečenia dóstojného konania občianskych obradov a

slávností týmito zásadami upravuje ich organizovanie, priebeh a odmeňovanie účinkujúcich na

občianskych obradoch a slávnostiach na územĺ mesta Liptovský Mikuláš.

Článok 2

Poslanie Zboru pre občianske záležitosti (ďalej len „ZPOZ“)

Členovia ZPOZ mesta Liptovský Mikuláš sa podierajú na organizácU občianskych obradov a slávnosti na

území mesta Liptovský Mikuláš.

Článok 3

Druhy občianskych obradov a slávnosti

1. Občianske obrady

a) uzavretie manželstva

b) posledná rozlúčka So zosnulým

2. Rodinné slávnosti

a) uvitanie dieťaťa do života

b) životné jubileá, stretnutia sjubilantmi

c) jubilejné sobáše — strieborný, zlatý a diamantový sobáš

Článok4

Určenie obradnej miestnosti, sobášnych dni a sobášnych hodin

1. Mesto Liptovský Mikuláš určuje pre vykonávanie občianskych obradov a rodinných slávnosti obradnú

miestnosťv budove Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41.

2. Na základe žiadosti snúbencov je možné v súlade s 4 ods. 2 zákona o rodine Č. 36/2005 Z. z.

v znení neskoršich predpisov vykonať obrad uzavretia manželstva aj v inej vhodnej miestnosti či na

mom vhodnom mieste, schválenom a povolenom matričným úradom.

3. Obradné dni a čas pre vykonanie občianskych obradov a rodinných slávnosti, s výnimkou obradu

poslednej rozlúčky 50 zosnulým, sú vymedzené nasledovne:

a) streda v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod.

b) sobota v čase od 13,00 hod. do 19,00 hod.
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Počas štátnych sviatkov a v nedeľu sa občianske obrady ani rodinně slávnosti nevykonávajú.

Článok 5

Organizačné zabezpečenie občianskych obradov a rodinných slávnosti

1. Osobami vykonávajúcimi občianske obrady a rodinné slávnosti, sú členovia ZPOZ, ktorými sú:

a) primátor a poslanci MsZ, ktorých schválilo do funkcie sobášiacich mestské zastupiteľstvo

svojim uznesením,

b) účinkujúci - recitátor, hudobnik, spevák a pod.

2. Ďalšf zamestnanci mesta, ktori sa podieľajú na priprave a sú pritomni pri vykonávaní občianskych

obradov a rodinných slávnosti, nie sú členmi ZPOZa oh povinnosti vyplývajú z pracovnej náplne.

3. Organizáciu, správu súvisiacej agendy ZPOZ a celkovú evidenciu zorganizovaných občianskych

obradov a rodinných slávnosti zabezpečuje prislušný organizačný útvar mestského úradu v zmysle

platnej organizačnej štruktúry.

Článok 6

Priebeh obradov

L Občiansky obrad — uzavretie manželstva

a) Obrad uzavretia manželstva pred matričným úradom sa vykonáva slávnostným spčsobom

v zmysle príslušných ustanovenĺ Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. v zneni neskoršich predpisov.

b) Obrad uzavretia manželstva organizuje matričný úrad — matrikárka, ktorá komunikuje

s poslancom a ostatnými účinkujúcimi členmi ZPOZ, participujúcimi na obrade.

c) Na obrade sú pritomni a za vykonanie obradu sú odmeňovani nasledovni členovia ZPOZ:

sobášiaci poslanec a d‘alši účinkujúci členovia ZPOZ — recitátor, hudobnik, spevák a pod.

d)bp4pade-že-poslanes-na-obFade-vykonáva-funkciu-Úěnkujúeehoje-odmeňova ný ako—úĚ4nkuj€1

člen ZPOZ. Táto činnesV-mus -byť vykazovaná-ve výkaze-mzdevýol-nárokev-Ě4ena-ZPOZ7

d) e) Na obrade je ďalej prítomná matrikárka, ktorá zodpovedá za priebeh a vykonanie obradu

uzavretia manželstva a odsúhlasuje výkaz mzdových nárokov členov ZPOZ pritomných na

obrade.

e) f) Matrikárka zodpovedá aj za správnosť a úplnosť dokladov potrebných k obradu, za

zabezpečenie materiálno-technického priebehu obradu a prizvanie účinkujúcich členov ZPOZ.

f) g) Obrady uzavretia manželstva sa vykonávajú v obradnej miestnosti podľa článku 4 bod 1. Podľa

článku 4 bodu 2. je možné vykonať obrad na žiadosť snúbencov aj mimo obradnej miestnosti za

poplatok stanovený v článku 9 bode 1.

g) h) Pri vykonaní obradu mimo obradnej miestnosti je povinnosťou matričného úradu zabezpečiť

potrebné náležitosti k vykonaniu obradu a dopravu čienov ZPOZ na miesto obradu.

h) i) Na obrade uzavretia manželstva si möžu snúbenci zabezpečiť fotografa a kameramana.

Fotografovanie a snimanie obradu uzavretia manželstva musí prebiehať tak, aby nenarušovalo

samotný priebeh obradu.
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i) D Účinkovanie hostí na ohrade je podmienené súhlasom matričného úradu.

Z. Občiansky ohrad — posledná rozlúčka So zosnulým

a) Obrad rozlúčky so zosnulým sa vykonáva dbstojným sp6sobom v Dome smútku, vo výnimočných

pripadoch aj v rodinnom dome zosnulého. Za organizáciu a pripravu ohradu poslednej rozlúčky

so zosnulým a za zabezpečenie materiálno-technického priebehu obradu zodpovedá poverený

zamestnanec Verejnoprospešných služieb. V čase vykonávania obradu v Dome smútku je tento

zodpovedný zamestnanec na obrade pritomný.

b) Na obrade sů prítomní a za vykonanie ohradu sů odmeňovani nasledovnĺ členovia ZPOZ: člen

ZPOZ, ktorý vykonáva smútočný príhovor a odobierku od obyvaterov mesta Liptovský Mikuláš

a ďalší účinkujúci členovia ZPOZ - recitátor, hudohnik, spevák a pod.

c) Poverený zamestnanec Verejnoprospešných služieb organizujúci ohrad kontaktuje členov ZPOZ,

potrebných k vykonaniu obradu, pripravuje smútočnú reč a odobierku od obyvaterov mesta

Liptovský Mikuláš, zodpovedá za jej ohsahovú stránku, doručenie členovi ZPOZ, ktorý vykoná

smútočný príhovor na ohrade a odsúhlasuje výkaz mzdových nárokov členov ZPOZ

vykonávajúcich ohrad.

d) Na žiadosť pozostalých zamestnanec organizujúci smútočnú rozlúčku v spolupráci s ďalšimi

členmi ZPOZ pripravl a zabezpečí vykonanie poslednej rozlúčky aj na cirkevnom obrade poslednej

rozlúčky So zosnulým.

f) Obrady poslednej rozlúčky 50 zosnulým sa vykonávajú podía potreby, spravidla v pracovných

dňoch v týždni.

g) Ak smútočný prihovor a odobierku od ohyvateľov mesta Liptovský Mikuláš vykoná účinkuiúci člen

ZPOZ, táto skutočnosť musí byť vyznačená vo výkaze mzdových nárokov člena ZPOZ Ak

smútočný p4hovor a odeb1e%u-od-obyatelov--mesta-Uptovský-NflkuIáš-vyken4‘ěinkei--ěIeR

mzdových nárokovčlcnazrOZ.

h) V pripade e-pesla ee-a obrade vykonáva funkciu účinkujúceho je odmeňovaný ako účinkujúci

člen ZPOZ. TátestwtešesV-musi byt vyznačená vo výkaze mzdových nárokov člena ZPOZ.

3. Rodinná slávnost‘— uvitanie dieťaťa do života

a) Ohrad uvitania dieťaťa do života sa vykonáva slávnostným spósobom pre dieťa s trvalým pobytom

v meste Liptovský Mikuláš spravidla do 3 mesiacov života dieťaťa.

b) Ohrad je možné na žiadosť rodičov dieťaťa vykonať aj pre dieťa, ktoré nie je občanom mesta -

nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš za poplatok stanovený v článku g bod 2.

c) Obrad pripravuje poverený zamestnanec mestského úradu, ktorý komunikuje s ostatnými členmi

ZPOZ participujúcimi na obrade.
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d) Na obrade sú prítomní a odmeňovani nasledovní členovia ZPOZ: člen ZPOZ, ktorý vykonáva

slávnostný prihovor a ďalší účinkujúci členovia ZPOZ — recitátor, hudobnik, spevák a pod.

e) Na obrade je ďalej prítomný poverený zamestnanec mestského úradu, zodpovedný za koordináciu

a organizáciu celého obradu a ktorý odsůhlasuje výkaz mzdových nárokov členov ZPOZ

vykonávajúcich obrad.

f) Cbrad je spojený so zápisom do pamätnej knihy.

g) Obrad sa vykonáva spravidla individuálne pre každé dieťa samostatne. Na základe dohody s

rodičmi dieťaťa je možné vykonať hromadný obrad pre viacej deti.

h) Na obrade uvitania dieťaťa do života si möžu rodičia zabezpečiť fotografa a kameramana.

Fotografovanie a snimanie obradu musí prebiehať tak, aby nenarušovalo samotný priebeh obradu.

i) Ak slávnostný prihovor na obrade vykoná účinkuiúci člen ZPOZ, táto skutočnosť musí byť

vyznačená vo výkaze mzdových nárokov člena ZPOZ. Ak-sIávnestný-p4hever—na-ebrae-vykená

účinkujúci člen ZPOZ, tento je odmeňovaný rovnako ako poslanec. Táto činnosť táto skutočnosť

musí byt‘ vyznačcn vo výkaze mzdových nárokov člena ZPOZ.

j) V pripade, že poslanec na obrade vykonáva funkciu účinkujúceho je odmeňovaný ako účinkujúci

4. Rodinná slávnosť — životné jubileá, stretnutie s jubilantmi

a) Pre občanov dožĺvajúcich sa okrúhleho životného jubilea (tj. od 70 a každých 5 rokov) mesto

každoročne organizuje kultúrny program a slávnostné posedenie, spravidla v mesiaci október,

který je mesiacom úcty k starším.

b) Stretnutie s jubilantmi organizačne zabezpečuje poverený zamestnanec prislušného

organizačného útvaru mestského úradu, ktorý komunikuje s členmi poslaneckých klubov alebo

výborov v jednotlivých mestských častiach.

c) Na stretnutí s jubilantmi sú pritomni: poverený zamestnanec organizujúci slávnosť a poslanci za

prislušnů mestskú časť.

d) Pre jubilantov sa na požiadanie rodiny organizujú aj individuálne slávnosti pri okrúhlych jubileách

pri dožitĺ 100 a viac rokov priamo v domácnosti jubilanta. Tieto individuálne slávnosti pri okrúhlych

životných jubileách organizačne zabezpečuje poverený zamestnanec príslušného organizačného

útvaru mestského úradu v spolupráci s poslancom mestskej časti podľa trvalého bydliska jubilanta.

5. Rodinná slávnost‘ — jubilejný sobáš

a) Slávnosť jubilejného sobáša (strieborná svadba —25. výročie sobáša, zlatá svadba —50. výročie

sobáša, diamantová svadba —60. výročie sobáša) je vykonávaná na základe žiadosti jubilantov

alebo ich pribuzných v obradnej miestnosti MsÚ alebo návštevou v rodine jubilantov.
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b) Slávnosť jubilejného sobáša organizuje matričný úrad — matrikárka, ktorá komunikuje členmi

ZPOZ, participujúcimi na obrade, zúčastňuje se na vykonaní slávnosti a odsúhlasuje výkaz

mzdových nárokov členov ZPOZ.

c) Na rodinnej slávnosti sú pritomni a za vykonanie obradu sú odmeňovaní člen ZPOZ, ktorý

vykonáva slávnostný prihovor a ďalšl účinkujúci členovia ZPOZ — recitátor, hudobník, spevák

a pod.

d) Ak slávnostný prlhovor na rodinnei slávnosti vykoná účinkuiúci člen ZPOZ, táto skutočnosť musí

byť vyznačená vo výkaze mzdových nárokov člena ZPOZ. Ak—sávnestný--p‘ r na rodiRnej

slávnocti vykoná účinkujúci člcn ZPOZ, tento je odmeňovaný ako poslanec. Táto činnost-mu61-byV

vyznačená vo výkaze mzdových nárokov člena ZPOZ.

e) V pr[pade, že poslanec na obrade vykonáva funkciu účinkujúceho je odmeňovaný ako účinkujaei

člen ZPOZ. Táto činnosť musí byť vyznačená-vo-výkaze-mzdevýeh-náfokov-ětena-7R077

Článok 7

Finančně zabezpečenie občianskych obradov a slávnosti

V programovom rozpočte mesto vyčlenĺ finančné prostriedky na zabezpečenie vecných darov

a pamiatkových predmetov pri organizácfl občianskych obradov a slávnosti nasledovne:

Občiansky obrad - uzavretia manželstva

Finančný dar pri uzavreti manželstva sa snúbencom neposkytuje.

2. Občiansky obrad — smútočná rozlúčka

Finančný dar sa pri smútočnej rozlúčke neposkytuje.

3. Rodinná slávnosť — uvítanie dieťaťa do života

Pre každé dieťa, ktorému sa zorganizuje a uskutočni rodinná slávnosť uvĺtania dieťaťa do života

mesto poskytne vecný dar v hodnote do 8 €. Vecný dar zabezpečuje a pripravuje zamestnanec

mestského úradu organizujúci slávnosť.

4. Rodinná slávnosť - životné jubileá, stretnutie S jubilantmi

a) Pri organizovaní slávnosti spoločného stretnutia s jubilantmi je jubilantovi poskytované vecné

plnenie vo výške do 8 € pre jedného jubilanta.

b) Pri organizovaní individuálnych slávnosti pri okrúhlych jubileách podľa článku 6 bodu 4. písm. d)

mesto poskytuje jubilantovi vecné plnenie v hodnote do 8 €.

c) Vecné plnenie zabezpečuje zamestnanec mestského úradu v úzkej spolupráci s poslancami

mestských časti.

5. Rodinná slávnost‘ — jubilejný sobáš

Pri organizovaní slávnosti jubilejného sobáša podra článku 6 bodu 5. mesto jubilantom poskytuje

vecné plnenie do hodnoty 8€, ktoré zabezpečuje matrikárka organizujúca slávnosť.

6. Obradná miestnosť
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V programovom rozpočte mesto každoročne vyčlenl finančně prostriedky na materiálové vybavenie

obradnej miestnosti - kvetinovú výzdobu, sviečky a pod. Za materiálne vybavenie, poriadok

a estetickú úroveň obradnej miestnosti zodpovedá matričný úrad.

Článok 8

Odmeňovanie členov ZPOZ

V programovom rozpočte mesta sú rozpočtované finančné prostriedky na odmeny a prispevky

členom ZPOZ za vykonané občianske obrady a slávnosti.

2. Účinkovanie zamestnancov mesta na občianskych obradoch a rodinných slávnostiach z poverenia

mesta mimo riadnej pracovnej doby zamestnanca (v dňoch pracovného pokoja) sa posudzuje ako

práca nadčas.

3. Za vykonané občianske obrady a rodinné slávnosti prislúcha členom ZPOZ finančná odmena

nasledovne:

a) ohčianske ohrady uzavretia manželstva:

• prvý obrad: poslanec- -- — -447504

ůčinkujúci - spevák a hudobník vjednej osobe 14,00 €

ůčinkujúci členovia ZPOZ 11,00 €

• druhý a každý ďalšl obrad: pos1anec—- 7,004

účinkujúci členovia ZPOZ 7,00 €

b) občianske ohrady poslednej rozlúčky so zosnulým:

• prvý obrad; poslanec- -

-- 11,504

účinkuiúci so smútočným prihovorom 14,50 €

účinkujúci - spevák a hudobnik vjednej osobe 14,00 €

účinkujúci členovia ZPOZ 11,00 €

• druhý a každý ďalšĺ obrad: peslanee—--- 7,004

účinkujůci členovia ZPOZ 7,00 €

c) rodinná slávnosť uvítania dieťaťa do života a jubilejný sobáš:

• prvý obrad: poslanec 11,50 €

účinkuiúci So slávnostným príhovorom 14,50 €

účinkujúci - spevák a hudobnik vjednej osobe 14,00 €

účinkujúci členovia ZPOZ 11,00 €

• druhý a každý ďalšl obrad: poslanec— - --—---- —— - -

_____

účinkujúci členovia ZPOZ 7,00 €

Za prvý obrad sa pre účely odmeňovania považuje vykonaný prvý obrad smútočnej rozlúčky ako aj

prvý obrad vykonaný v obradnej miestnosti alebo na mom vhodnom mieste v ten istý deň.
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Pre účely evidencie odpracovaného času sa pre vykonanie obradu uzavretia manželstva a obradu

poslednej rozlúčky so zesnulým počita odpracovaný čas v trvaní 0,5 hod. Pre rodinnú slávnosť

uvitania dieťaťa do života sa počita odpracovaný čas v trvaní 0,25 hod.

4. V odmene je zahrnutá príprava na obrad alebo slávnosť, úprava zovňajšku, ošatné a doprava do

miesta výkonu obradu či slávnosti.

5. Členem ZPOZ nepatri edmena pri organizovaní stretnutia s jubilantmi, ktoré je organizované podía

článku 6 bodu 4.

6. Odmena členom ZPOZ sa vypláca Spravidla 1-krát šwďročne na základe predloženého výkazu

mzdových nárokov jednotlivých členov ZPOZ. Výkaz mzdových nárokov vyhotevujú členovia ZPOZ

samostatne za sledované obdobie a zodpovedajů za správnosť uvedených údajov. Za odovzdanie

výkazov mzdových nárokov na spracovanie zodpevedá zamestnanec, který odsúhlasuje výkaz

mzdových nárokov jednotlivých členov ZPOZ na jednotlivých občianskych obradoch a rodinných

slávnostiach.

7. Výkaz mzdových nárokov členov ZPOZ, ktori vykonávajú občianske obrady a rodinně slávnosti

v jednotlivých mestských častiach potvrdzuje a odsúhlasuje poslanec príslušnej mestskej časti, ktorý

zodpovedá aj za ich odovzdanie na spracovanie.

8. Výpočet mzdových nárokov a ich výplatu zabezpečuje útvar mzdovej agendy na základe

odsúhlasených a odevzdaných výkazov.

Článok 9

Poplatky za uskutočnenie občianskych obradov

1. Mesto Liptovský Mikuláš určuje poplatek na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonávanim

občianskych obradov uzavretia manželstva mimo určenej obradnej miestnosti ve výške 66 €.

2. Mesto Liptovský Mikuláš určuje poplatok na úhradu nákladev spojených s vykonávanim rodinnej

slávnosti uvitania dieťaťa do života pre dieťa, které nemá trvalý pobyt na územi mesta Liptovský

Mikuláš ve výške 30€.

3. Mesto Liptovský Mikuláš určuje poplatek na úhradu nákladov spojených s vykonávanim ebčianskeho

obradu poslednej rozlúčky se zesnulým pre zesnulého, který nemá trvalý pobyt na území mesta

Liptovský Mikuláš vo výške 30 €.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1. Zásady organizovania ebčianskych obradev a rodinných slávnosti v meste Liptovský Mikuláš (ďalej

len „zásady) boh schválené uznesenim Mestského zastupite[stva č. 53/2016 ze dha 12. 5. 2016

a nadobúdajú účinnesť dňem 13. 5.2016.
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2. Prijatím týchto zásad sa rušia Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávnosti v

meste Liptovský Mikuláš, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 46/2015 Zo dňa

16.4.2015.

3. Finančně nároky vyplývajúce pre členov ZPOZ z týchto Zásad sa uplatnia prvýkrát za mesiac apríl

2016.

Ing. Ján Blcháč, PhD.

primátor mesta
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