
MESTS KS ZASTU PITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE
MESTSKĚHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 25. mája 2018 čísio 3912018

K bodu: Zásady odmeňovania poslancov Mestského
v Liptovskom Mikuláši

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

1. apríla 2018 nadobudla účinnosť

369/1 990 Zb. O obecnom zriadenĺ,
zastu pitetstva.

II. schvaľuje

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši, ktoré sú prilohou

tohto uznesenia.

lil. splnomocňuje

primátora mesta k vyhláseniu úplného znenia Zásad organizovania občianskych obradov a rodinných

slávnosti v meste Liptovský Mikuláš.

q
Ing. Ján B háč, PhD.

primá or mesta

zastupiteľstva

novela zákona Č. 70/2018 Zz. ktorým sa mení a doplňa zákon č.

ktorá ustanovila maximálnu výšku odmeny poslanca obecného

Oátum podpisu uznosonia: 28.05.2018



Priloha Č. I

Mestské zastupitcľstvo 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 zastupiterswa v Liptovskom Mikuláši

Článok 1
Predmet úpravy

Tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiterswa v Liptovskom Mikuláši (ďalej len ‚:sy)

upravujú odmeňovanie zástupcu primátora mesta, poslancov Mestského zastupiteístva v Liptovskom

Mikuláši v sůlade s 5 25 ods. 8 zákona č. 369/1 990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskoršĺch zmien

(d‘alej len „zákon o obecnom zriadeni) a členov komisii mestského zastupiteľstva, ktori nie sů poslanci,

v súlade s5 15 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 mesta

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

skupin yl).

2. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu:

- člena mestskej rady alebo

- predsedu stálej komisie alebo

-je členom najmenej dvoch stálych komisii

patri mesačná odmena vo výška 1/15 mesačného platu primátora bez zvýšenia podía prislušnej platovej

skupin y1).

3. Poslancovi, ktorý nespiňa podmienky podía bodu 1 alebo 2 tohto článku patri mesačná odmena vo výške

1/16 mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa prĺslušnej platovej skupiny1).

4. Odmena patri poslancovi odo dňa zloženia sl‘ubu poslanca mestského zastupiteľstva a to 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 ůčasť na celom zasadnuti.

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

v pisomnom vzdani sa odmeny.

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

mzdy alebo nej odmeny za prácu, resp. ak poslanec, ktorý nie jev pracovnom alebo obdobnom pomere

požíada mesto o náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle prĺslušných ustanoveni týchto Zásad bude

krátená vo výške vyplatenej náhrady. Ak bude náhrada ušlého zárobku vyššia, ako je odmena poslanca

podľa tohto článku Zásad, nebude poslancovi odmena za prislušný mesiac vyplatená a o rozdiel

prevyšujúci mesačnů odmenu bude znižená odmena prislůchajúca poslancovi za nasledujúci kalendárny

mesiac.

1) 5 4 ods. 1 zákona Náíodnej rady Slovenske] republiky č. 253/1994 Z.z. v zneni neskoršich predpisov.



Či.s
Qdmeňovanie zástupcu primátora mesta

1. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený Zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora patri plat

od mesta.

2. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora mesta, ktorý nie je dlhodobo uvo[nený 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 suma 350,- EUR/kalendárny rok.

2. Paušálna náhrada na úhradu Zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku sa vypláca k 30.06.

prĺslušného kalendárneho roka. Poslanec vyúčtuje použitie řinančného prispevku dokladmi

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

Článok 5
Odmena člena komisie, ktorý nie je poslanec

1. Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, patri odmena vo výške 13,50 EUR zajedno Zasadnutie komisie,

najviac však za dve zasadnutia za kalendárny mesiac.

2. Za neúčasť člena komisie na zasadnuti komisie odmena nepatrĺ. Podkladom pra preukázanie důvodov

na vyplatenie odmien je prezenčná listina.

Článok 6
Úhrada a vyúčtovanie odmien poslancov

1. Odmeny poslancom sa zúčtujú štvrt‘ročne a vyplácajú sa vo výplatnom termine mesta, ako

zamestnávatera, t. j. do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončeni štvďroka,

poukázanim na účet poslanca v peňažnom ústave.

2. V roku 2018 sa výška odmien poslancov pri prepočte k 30. júnu 2018 upravi tak, aby výška odmeny

poslanca v kalendárnom roku neprekročila mesačný plat primátora bez zvýšenia podľa prislušnej platovej

skupiny1>.

Článok 7
Zrušovacie ustanovenia

Týmito Zásadami sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Liptovskom

Mikuláši zo dňa 13.04.201 2.

Článok 8

Zásady organiZovania občianskych obradov a rodinných slávnosti v meste Liptovský Mikuláš zo dňa

13.05.2016 sa menia nasledovne:

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

Doterajšie pismená e) ažj) 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 obyvateFov mesta Liptovský Mikuláš vykoná ůčinkujúci 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 i) 55 nahrádza nasledovným znenim: Ak slávnostný prihovor na obrade

vykoná účinkujúci člen ZPOZ, táto skutočnosť musí byť vyznačená vo výkaze mzdových nárokov člena

ZPQZ.
5. V článku 6 bod 3 se vypúšťa písmeno j).
6. V článku 6 bod 5 písmeno d) se nahrádza nasledovným znenim: Ak slávnostný prĺhovor na rodinnej

slávnosti vykoná účinkujúci člen ZPQZ, táto skutočnosť musi byť vyznačená vo výkaze mzdových

nárokov člena ZPOZ.“
7. V článku 6 bod 5 Sa vypúšťa pismeno e).

8. V článku 8 bod 3 písmeno a) sav prvej odrážke vypúšťa text: poslanec 14,50 €.“

9. V článku 8 bod 3 písmeno a) sav druhej odrážke vypúšťa text.,, poslanec 7,00 €.‘

IQ. V článku B bod 3 písmeno b) sav prvej odrážke text: „poslanec 14,50 C nahrádza textom: účinkuJúci

so smútočným prihovorom 1450 €.“

11. V článku 8 bod 3 písmeno b) sav druhej odrážke vypůšťa text:, poslanec 7,00 €“.

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

života a jubilejný sobášY
13. V článku 8 bod 3 písmeno c) v prvej odrážke se text: „poslanec 14,50 €“ nahrádza textom:

„účinkujůci 50 slávnostným prihovorom 14,50 C.

14. V článku 8 bod 3 pismeno c) sav druhej odrážke vypúšťa text: „poslanec 7,00 C.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

1, Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteístva v Liptovskom Mikuláši boli schválené

uznesením mestského zastupiteístva č. 39/2018 dňa 25. 05. 2018.

2. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 25. 05. 2018

Ing. Jái PhD.
primátor


