URBÁRSKE POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO Liptovský Hrádok
033 03 mestská časť DOVALOVO
tel/fax 044/5223399 , e-meil: ups upsdovalovo.sk
IČO: 17 057 752
DIČ: SK2020428465

MZDOVÝ A VÝPLATNÝ PORIADOK
Mzdový a výplatný poriadok má za úlohu stanoviť pravidlá pre odmeňovanie
pracovníkov pre Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovský Hrádok mestská časť
Dovalovo a výplatu podielov zo zisku pre majiteľov UPS. Zahŕňa odmeňovanie
stálych zamestnancov, volených zástupcov do orgánov UPS, počas výkonu ich
funkcie, pracovníkov na dohody a iné zmluvy.
1.Mzda voleným členom orgánov
Predseda a volení členovia výboru sú odmeňovaní na základe náplne práce
a hodinovou sadzbou, ktorá je odsúhlasená zhromaždením. O odpracovaných
hodinách si robia záznam.
Predseda a členovia DR sú odmeňovaní na základe vykonanej kontroly
činnosti hodinovou sadzbou, ktorá je odsúhlasená zhromaždením.
O odpracovaných hodinách si robia záznam.
2. Odmena voleným členom orgánov UPS
Výška odmeny voleným členom orgánov UPS na základe dobrých
dosiahnutých hospodárskych výsledkov sa stanovuje na základe návrhu výboru
a predkladá sa na schválenie zhromaždeniu až po ukončení rozpočtovaného
obdobia.
3. Mzda za protipožiarne služby
Na výkon služby protipožiarnej činnosti môže UPS využívať len osoby, ktoré
sa zúčastnili školenia a je s ním uzatvorená dohoda.
Mzda za výkon protipožiarnej služby sa vypláca na základe odpracovaných
hodín a hodinovou sadzbou schválenou zhromaždením.

4. Mzdy pracovníkom pracujúcim v lese
Na pestevnú činnosť podľa potreby UPS uzatvárajú dohody s členmi aj
nečlenmi UPS, ktorí vykonávajú práce pod vedením a dohľadom odborného
lesného hospodára (OLH) resp. lesníka. Obyčajne ide o sezónne práce, a tak sú
uzatvárané dohody časovo obmedzené.
Charakter prác vykonávaných v lese sa určuje hodinovou a úkolovou mzdou:
Navrhovaná cena:
Práca v školnici:
3,80 €/ hod.
Sadenie stromkov:
0,25 €/ks
Výžin proti burine:
140,00 €/ha
Ochrana proti ohryzu: 85,00 €/ha
Uhadzovanie haluziny: 350,00 € až 500,0 €/ha podľa obtiažnosti terénu
Dohoda s pracovníkmi je uzatvorená písomne . Je v nej vyjadrená hodinová
mzda a aj práca ,ktorá bude vykonávaná. Kvalitu vykonanej práce kontroluje
OLH a lesník.
Výplata mzdy za odpracovanú dobu bude vyplácaná na účet resp. osobne ,vždy
15.teho dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. V prípade výplaty na účet, je
pracovník povinný požiadať o výplatu písomnou formou s uvedením čísla účtu.
Mzdový a výplatný poriadok schválený na zhromaždení 23.5.2015

