PORIADOK
odmeňovania mestskej samosprávy
Článok 1
Primátor mesta
1. Plat primátora mesta určuje v zmysle § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo uznesením v súlade so zákonom č.
253/94 Z. Z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v
znení neskorších predpisov. Primátorovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu SR a násobku /koeficientu podľa počtu obyvateľov/ , zaokrúhlený smerom nahor
na celé euro, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil predpísaný sľub. Plat
primátora nemôže byť nižší ako je vyššie uvedené. MsZ môže tento plat uznesením
zvýšiť až o 70 %. Podľa novely zákona č. 154/2011 Z. z. o platových pomeroch starostov
a primátorov prináleží pre naše mesto koeficient vo výške 2,34 násobku.
2. Primátorovi v zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 253/94 Z. z. v platnom znení môže byť
poskytovaná odmena s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do výšky
50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje a mimoriadne odmeny za
činnosť vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi
udalosťami, pri ktorých dochádza k ohrozeniu zdravia alebo majetku a pri odstraňovaní
ich následkov. O poskytnutí odmien a ich výške rozhodne mestské zastupiteľstvo
uznesením maximálne raz za polrok.
Článok 2
Zástupca primátora mesta
1. Mesačná odmena zástupcu primátora je 20% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve z predchádzajúceho roka na základe údajov Štatistického
úradu SR zaokrúhlená smerom nahor na celé euro, začínajúc prvým dňom mesiaca, v
ktorom zložil predpísaný sľub.
2. Odmena sa vypláca štvrťročne.
Článok 3
Poslanci, členovia komisií a pracovných skupín
1. Poslancom, členom komisií, členom mestskej školskej rady /v ďalšom komisií/, členom
pracovných skupín, sobášiacim a matrikárkam za vykonanú prácu pri zasadnutí /sobáši/
bude priznaná odmena za jedno zasadnutie, prípadne jeden obrad a odvíja sa z
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve z predchádzajúceho
roka na základe údajov Štatistického úradu SR, zaokrúhlená smerom nahor na celých
50 eurocentov nahor začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil predpísaný sľub
alebo bol zvolený za člena komisie.
a) 4,05%
- za prácu pri zasadnutí v mestskom zastupiteľstve a pri neformálnych
stretnutiach zvolaných primátorom mesta pre poslancov,
b) 2,60%
- za prácu pri zasadnutí v mestskej rade pre poslancov,
c) 1,33%
- za prácu pri zasadnutí komisie a pracovnej skupiny pre člena, okrem
predsedov,
- za prácu sobášiacich, matrikárky a pracovníkov úradu pri sobášnom
obrade
d) 2,31%
- za prácu pri zasadnutí komisie a pracovnej skupiny pre predsedu,
e)

do 35 eur mesačne - za prácu člena komisie mimo zasadnutí komisie.

2. Odmena je podmienená minimálne 1 hodinovou dĺžkou trvania zasadnutia, minimálne
hodinovou účasťou poslanca i člena komisie alebo pracovnej skupiny na zasadnutí,
prípadne na celom občianskom obrade. Za údaje o dĺžke trvania a účasti zodpovedá
predseda, resp. overovatelia zápisnice.
3. Vyplatenie odmeny je podmienené vyhotovením zápisnice z komisie, rady, zastupiteľstva
a doklade o uskutočnení obradu.
4. Odmenu podľa bodu 1e) odsúhlasí podľa návrhu komisie predseda s primátorom mesta.
5. Odmena bude vyplácaná spravidla 2-krát ročne a to vo výplatnom termíne za mesiac máj
a november. Odmenu podľa bodu 1e) bude možné vyplácať 4-krát v roku.
6.

K vyplateniu odmeny predloží ekonomickému oddeleniu poverený pracovník komisie,
pracovnej skupiny, alebo zapisovateľ na zasadnutí rady a zastupiteľstva prezenčné
listiny spolu so sumárom počtu zasadnutí rozčleneným podľa jednotlivých členov.

7.

Odmena za prácu v komisiách a pracovných skupinách prislúcha i pracovníkom
mestského úradu (tajomníkovi komisie), ako i pracovníkom prizvaným na komisiu.

8. Poslancom po ukončení funkčného obdobia (mandátu) bude vyplatená odmena vo výške
4,05 % určenej ako v bode 1 a) za každý začatý polrok funkčného obdobia. Odmena
bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne po skončení mandátu. Odmena nebude
vyplatená ak zanikne poslancovi mandát z týchto dôvodov:
- právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za
trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
- ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva,
- ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva.
Článok 3a
Kronikár mesta
1. Odmena kronikára mesta je maximálne do 100% z priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve z predchádzajúceho roka na základe údajov
Štatistického úradu SR , zaokrúhlená na celé euro nahor, za zápis jedného roka do
kroniky mesta.
2. Výšku odmeny v súlade s odst 1. schváli mestská rada. Odmena sa vyplatí po
odsúhlasení zápisu mestskou radou.
Článok 4
Hlavný kontrolór
1.

Plat hlavného kontrolóra je určený v § 18c Zákona č. 369/2004 Z.z. .
V súlade s uvedeným je plat súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu
obyvateľov obce.
Na základe terajších ustanovení zákona patrí pre naše mesto koeficient vo výške 1,82
násobku.

2.

V súlade so zákonom, ak má hlavný kontrolór dohodnutý pracovný pomer na kratší
pracovný čas, patrí jej plat určený podľa bodu 1. v závislosti od dĺžky pracovného času.

3. Hlavnému kontrolórovi môže byť schválená mesačná odmena až do výšky 30 %
z mesačného platu. O poskytnutí odmien a ich výške rozhodne mestské zastupiteľstvo
uznesením maximálne raz za polrok.
Článok 5
Odmeňovanie pracovníkov mestského úradu
1. Objem mzdových prostriedkov schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
2.

Zaradenie pracovníka do platovej triedy, výšku príplatkov a odmien určuje primátor
mesta v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Zb. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení noviel.
Článok 6
Záverečné ustanovenia

1.

Novela Poriadku odmeňovania mestskej samosprávy bola prerokovaná a schválená
na VII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 13.9.2011 a nadobúda
účinnosť dňom schválenia.

2.

Výška odmeny, ktorá sa vypočítava z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve za predchádzajúci rok je platná vždy spätne od 1.1. príslušného
roka.

V Lipanoch 13.9.2011

Ing. Eduard Vokál
primátor mesta

