Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pri MsZ
v Lipanoch

Článok 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov, členov komisií v Lipanoch
pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.
2. Poslancom a členom komisií poskytuje mesto Lipany odmenu v zmysle zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Článok 2
ROZSAH PÔSOBNOSTI
1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie:
a) poslancov,
b) poslancov - členov mestskej rady,
c) poslancov – predsedov a členov komisií,
d) poslancov vykonávajúcich občianske obrady,
e) neposlancov – členov komisií
2. Ustanovenia týchto zásad sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je dlhodobo
uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora a ktorému patrí od mesta
namiesto odmeny primeraný plat.

Článok 3
ODMENY POSLANCOV A ČLENOV KOMISIÍ pri MsZ
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) 4,10 % - 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) 1,50 % - za prácu pri zasadnutí komisie a pracovnej skupiny pre člena,
okrem predsedov - za prácu sobášiacich, matrikárky a pracovníkov úradu pri sobášnom
obrade
d) 2,35 % - za prácu pri zasadnutí komisie a pracovnej skupiny pre predsedu a tajomníka
komisie,
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
4,10 % 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.
9. Odmena nepatrí poslancom a členom komisií, ktorí písomne vyhlásili, že svoj mandát budú
vykonávať bez odmeny.
10. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, výnimočne aj v hotovosti v pokladni
mestského úradu.

Článok 4
ODMEŇOVANIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA
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 5
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Poslancovi patrí tiež náhrada skutočných cestovných výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti
s výkonom funkcie poslanca alebo člena komisie pri výjazdoch komisie.
2. Uvedené zásady môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto
zásadám alebo prijatím nových zásad.
Účinnosť Zásad odmeňovania je od 01.07.2016.
3. Ruší sa „Poriadok odmeňovania mestskej samosprávy schválený MsZ dňa 13.09.2011.
Schválené uznesením MsZ č. 22/2016 zo dňa 29.06.2016.

V Lipanoch dňa 22.06.2016
.......................................................
Ing. Vladimír Jánošík, v.r.
primátor mesta

