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Mestské zastupitel'stvo v Liptovskom Mikuláši v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schval'uje tieto 

Zásady odmeňovania poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

v znení zmien a doplnkov schválených uznesením MsZ č. 32/2011 z 24.3.2011 a č. 34/2012 z 12. 4. 2012 

Čl. 1 
Rozsah platnosti 

1) Tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupitel'stva v Liptovskom Mikuláši 
(ďalej len Zásady) upravujú odmeňovanie: 
a) poslancov mestského zastupitel'stva, 
b) poslancov - členov mestskej rady, 
c) poslancov - predsedov a členov stálych komisií mestského zastupitel'stva 

(ďalej len "poslanec"), 
d) poslancov - členov ZPOZ podl'a Zásad organizovania občianskych obradov a rodinných 

slávností v meste Liptovský Mikuláš prijatých dňa 12. 4. 2012. 

2) Ustanovenia týchto Zásad sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je dlhodobo plne 
uvol'nený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora, ktorého plat schval'uje 
mestské zastupitel'stvo na návrh primátora mesta osobitným uznesením. 

ČI.2 
Odmena poslanca 

1) Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce základná poslanecká odmena mesačne 
vo výške 11,6 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. 

2) Za každú účasť na rokovaní mestského zastupitel'stva v Liptovskom Mikuláši (ďalej len 
"MsZ") patrí poslancovi odmena vo výške 50 eur. 

3) Poslancovi za neúčasť na rokovaní MsZ odmena nepatrí. 
4) Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje. 

5) V prípade, ak zamestnávate I' poslanca z dôvodu jeho účasti na rokovaní MsZ 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 za účasť na rokovaní MsZ v zmysle ods. 2) tohto 
článku Zásad bude krátená vo výške refundovanej náhrady za účasť na zasadnutí MsZ. 

6) Poslanec MsZ má právo vzdať sa odmeny resp. jej časti na určitú dobu, ktorú si stanoví 
sám poslanec. 

Čl. 3 
Odmena člena Mestskej rady v Liptovskom Mikuláši 

1) Poslancovi, ktorý je členom Mestskej rady v Liptovskom Mikuláši (ďalej len "MsR") patrí aj 
odmena za každú účasť na rokovaní MsR vo výške 30 eur. 

2) Odmena za prácu v MsR sa priznáva maximálne za dve rokovania MsR v kalendárnom 
mesiaci. 

3) Poslancovi za neúčasť na rokovaní MsR odmena nepatrí. 
4) V prípade, ak zamestnávatel' poslanca z dôvodu jeho účasti na rokovaní MsR 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 ods. 1) tohto článku Zásad bude 
krátená vo výške refundovanej náhrady za účasť na zasadnutí MsR. 

ČI.4 
Odmena predsedu a členov komisie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

1) Poslancovi, ktorý je predsedom komisie mestského zastupitel'stva (ďalej len "komisia MsZ"), 
patrí aj odmena vo výške 16,60 eur za každú účasť na zasadnutí komisie MsZ. 

2) Poslancovi, ktorý je členom komisie MsZ, patrí odmena vo výške 13,50 eur za každú účasť 
na zasadnutí komisie MsZ. 

3) Odmena za prácu v komisii MsZ sa poslancovi priznáva maximálne za dve rokovania 
komisie v kalendárnom mesiaci. 

4) Poslancovi za neúčasť na zasadnutí komisie MsZ odmena nepatrí. 

5) V prípade, ak zamestnávatel' poslanca z dôvodu jeho účasti na rokovaní komisie MsZ 
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 ods. 1) a 2) tohto článku Zásad bude 
krátená vo výške refundovanej náhrady za účasť na zasadnutí komisie MsZ. 

ČI.5 
Zúčtovanie odmien poslanca 

1) Podkladom na zúčtovanie odmien poslanca podl'a Čl. 2 ods. 2), Čl. 3 ods. 1) a Čl. 4 ods. 1) 
a ods. 2) týchto Zásad, sú prezenčné listiny zo zasadnutí MsZ, MsR a komisie MsZ. 

2) Odmeny podl'a Čl. 2 ods. 1) a 2), Čl. 3 ods. 1) a Čl. 4 ods. 1) a ods. 2) sa zúčtujú spravidla 
štvrťročne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, 
v prvom mesiaci kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po zúčtovaní odmien poukázaním 
na účet poslanca v peňažnom ústave. 

3) Zápisnice a prezenčné listiny z rokovaní MsZ, MsR a komisií MsZ pre spracovanie 
a vyplatenie odmien budú zapisovateľmi MsZ, MsR a komisií MsZ predkladané príslušnému 
oddeleniu Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši vždy k poslednému dňu príslušného 
kalendárneho štvrťroka. V prípade nedodržania uvedeného termínu bude odmena vyplatená 
v kalendárnom štvrťroku nasledujúcom po predložení podkladov na zúčtovanie. 

4) Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú z rozpočtových 
prostriedkov mesta Liptovský Mikuláš. 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

1) Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje MsZ. 

2) 

3) 

Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia MsZ. 

Schválením týchto Zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši schválené 8.4.2010 uznesením MsZ č. 41/2010. 
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