Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Petre na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov a zmien v súlade s § 12
zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona NR SR č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov a § 84
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov
vydáva

ODMEŇOVACÍ PORIADOK
pre zamestnancov obecného úradu a starostu obce
v Plaveckom Petre
§l
Úvodné ustanovenia
Účelom odmeňovacieho poriadku je v súlade so Všeobecne záväznými predpismi bližšie
konkretizovať práva a povinnosti zamestnancov , pracovnoprávne vzťahy zamestnancov a
odmeňovanie pracovníkov pri výkone práce vo verejnom záujme.
§2
Odmeňovanie zamestnancov obce
I.
Platové triedy a zaraďovanie zamestnancov do platových tried.
1) Odmeňovanie zamestnancov obce., okrem hlavného kontrolóra obce pri výkone práve vo
verejnom záujme sa spravuje zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
2) Odmeňovanie zamestnancov obce sa vykonáva podľa druhu, zložitosti, miery fyzickej
a psychickej záťaže vykonávanej práce, pričom sa vyžaduje splnenie kvalifikačných
predpokladov ustanovených týmto zákonom a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov a kvalifikačných požiadaviek určených zamestnávateľom v pracovnom poriadku.
3) Zamestnanec obce sa zaradí do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z
hľadiska jej náročnosti, zodpovednosti, fyzickej a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať,
v rámci opisu pracovných činností a splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú na
výkon práce potrebné.
4) Pri výkone pracovnej činnosti s prevahou duševnej práce vo verejnom záujme ,
zamestnávateľ zaradí zamestnanca do niektorej z platových tried 3. – 14.(Príloha č. l k zákonu
č. 553/2003 Z.z.)
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5) Pri výkone pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných
s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme , zamestnávateľ zaradí
zamestnanca do niektorých z platových tried l. – 7. ( Príloha č.2 k zákonu č.553/2003 Z. z.)
6) Zaradenie zamestnanca do platovej triedy musí byť v súlade s charakteristikou platovej
triedy a katalógom pracovných činností alebo rezortným katalógom. (Nariadenie vlády SR č.
341/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo
verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov).
II.
Plat zamestnanca (funkčný plat)
1) Jednotlivé zložky platu zamestnancov obecného úradu sú:
a) tarifný plat
b) tarifný plat zvýšený o 15% podľa § 7 ods. 7 zákona
c) príplatok za riadenie podľa § 8 zákona (pohyblivá časť platu)
d) osobný príplatok podľa § 10 zákona.
2) Zamestnancom obce určuje funkčný plat starosta obce Oznámením o výške a zložení
funkčného platu.
Funkčný plat je súčet tarifného platu, zvýšenia tarifného platu podľa § 7 ods. 7 a osobného
príplatku v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
-

TARIFNÝ PLAT (§7)
Zamestnancovi
zaradenému
do príslušnej platovej triedy patrí tarifný plat vo
výške
platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorého
je zaradený podľa základnej stupnice
platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme.

-

ZVÝŠENIE TARIFNÉHO PLATU ( § 7 ods. 7)
Zamestnancovi obce, ktorý vykonáva úlohy samosprávnej pôsobnosti a ktorý
prichádza pri výkone svojej funkcie k informáciám o účtovníctve, finančníctve a
o majetku zamestnávateľa a ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy,
patrí zvýšenie tarifného platu určeného podľa § 7 ods.7 zák. č. 553/2003 Z.z. o 1-15 %
Okruh týchto zamestnancov určí zamestnávateľ v pracovnom poriadku.
Zvýšenie tarifného platu sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 euro centov
nahor. Týka sa administratívnych pracovníkov.

-

OSOBNÝ PRÍPLATOK (§ 10)
Zamestnávateľ môže priznať zamestnancovi za ocenenie mimoriadnych osobných
schopností a dosahovaných pracovných výsledkov, alebo za vykonávanie práce nad
rámec pracovných povinností osobný príplatok. O priznaní osobného príplatku, jeho
zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ – starosta obce. Osobný
príplatok sa vypočítava z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do
ktorej je zamestnanec zaradený. Limit osobného príplatku môže byť uznaný až do výšky
100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je
zamestnanec zaradený. Osobný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 euro
centov nahor.
2

3. ODMENY (§20)
Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za :
a) Kvalitné vykonávanie pracovných činností, alebo za vykonanie práce presahujúcej
rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce a nad rámec
pracovných povinností ustanovených v popise pracovných činností zamestnanca.
b) Pri splnení mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy,
alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy.
c) Pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50. rokov života až do sumy jeho funkčného platu.
d) Pri prvom odchode do dôchodku
e) Poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru, alebo mimoriadnej udalosti, pri
likvidácii a odstraňovaní ich následkov, pri ktorých môže prísť k ohrozeniu života,
zdravia alebo majetku.
f) Poskytnutie odmeny zamestnancovi, vrátane jej výšky určí starosta rozhodnutím
o priznaní odmeny.
4. Rôzne
Ostatné príplatky, platy a náhrady sa môžu v prípade potreby poskytnúť v zmysle
zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

§3
Plat a odmena starostu obce
1) Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere –
starosta obce nie je zamestnancom obce. Plat starostu obce upravuje zákon NR SR č.
253/1994 Z..z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení
neskorších predpisov a doplnkov.
2) Starostovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 . Plat sa zaokrúhľuje na
celé euro nahor. Starostovi obce podľa ods.2 patrí plat odo dňa zloženia predpísaného
sľubu.
3) Starosta obce Plavecký Peter sa podľa § 3 ods. 1 citovaného zákona zaraďuje do
platovej skupiny číslo 2 s 1,83 násobkom, ktorá je určená pre obce s počtom
obyvateľov od 501 do 1000.
4) Obecné zastupiteľstvo môže tento plat zvýšiť až o 50 %.
5) Starostovi sa môžu poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu
funkcie až do výšky 100 % mesačného platu. O poskytnutí odmeny a jej výške
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
6) Starostovi obce sa môže poskytnúť mimoriadna odmena za činnosť vykonávanú
v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých
dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku a pri odstraňovaní ich nákladov.
O poskytnutí mimoriadnej odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
7) Po zániku mandátu patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce.
8) Nárok na odstupné starostovi nevznikne, ak bol opäť zvolený do funkcie.
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§4
Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva
1) Hlavným ukazovateľom odmeňovania – vyplatenia odmien pre poslancov je účasť na
rokovaniach obecného zastupiteľstva a ich aktivita vo verejnom živote obce.
2) Poslancom OZ sa poskytuje odmena vo výške 10 € za každú účasť na riadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva a vo výške 5 € za účasť na mimoriadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
3) Základné podklady pre priznanie odmeny sú podpísané prezenčné listiny a zápisnice
z rokovania obecného zastupiteľstva. Odmeny poslancom sa vyplávajú raz ročne – na
konci kalendárneho roka.
4) Ostatné podmienky odmeňovania poslancov OZ, zástupcu starostu obce a členov
komisií obecného zastupiteľstva upravujú „Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva a volených členov komisií v obci Plavecký Peter“.
§5
Plat hlavného kontrolóra obce
1) Plat hlavného kontrolóra obce odsúhlasuje obecné zastupiteľstvo.
2) Plat je určený na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov.
3) Hlavnému kontrolórovi patrí plat, ktorý je súčinnom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za
predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu počtu obyvateľov pre obec Plavecký
Peter.
4) V prípade pracovnej zmluvy na kratší pracovný čas, patrí hlavnému kontrolórovi
pomerná časť platu.
5) Obecné zastupiteľstvo môže schváliť hlavnému kontrolórovi mimoriadnu odmenu na
návrh starostu obce.
§6
Odmena za prácu vykonávanú na základe dohôd
1) Práce vykonávané na základe dohôd mimo pracovného pomeru sú rozdelené takto:
a) jednoduché práce pri údržbe verejnej zelene (kosenie, hrabanie)
b) jednoduché práce prie údržbe miestnych komunikácií, chodníkov a priekop
(čistenie, zametanie, zimná údržba)
c) náročnejšie práce ( napr. oprava obecného majetku, obsluha ČOV, oprava VO)
d) odborné remeselné práce
e) jednorazové práce na základe príkaznej zmluvy
( § 724 a nasl. Občianskeho
zákonníka).
2) Dohodu o vykonaní práce je možné uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce
nepresiahne za rok 350 hodín.
3) Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať činnosť v rozsahu najviac
10 hodín týždenne.
4) Odmenu za vykonanú prácu určí starosta obce po prerokovaní so zamestnancom.
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§7
Odborová organizácia – Kolektívna zmluva vyššieho stupňa
V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania
zamestnancov
je pre obec záväzná „
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na príslušný kalendárny rok“
§7
Záverečné ustanovenia
l. Zamestnávateľ – Obec pri ostatných náležitostiach odmeňovania zamestnancov obce, ktoré
nie sú zahrnuté v tomto odmeňovacom poriadku bude postupovať v zmysle zákona č.
553/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, ktorý upravuje pracovnoprávne vzťahy
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníkom práce, Pracovným
poriadkom obce a v zmysle zák. č. 253/94 Z. z, o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí v znení neskorších predpisov a doplnkov.
2. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate a o náležitostiach s ním
spojených.
3. Všetci zamestnanci musia byť oboznámení s týmto poriadkom odmeňovania a musí im byť
prístupný.
4. Tento pracovný poriadok sa nachádza na obecnom úrade v Plaveckom Petre.
5. Zmeny a doplnky tohto odmeňovacieho poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.
6. Schválením nového Odmeňovacieho poriadku obce Plavecký Peter sa ruší Odmeňovací
poriadok pracovníkov obce, starostu obce, poslancov OZ obce Plavecký Peter zo dňa
2.3.2004, uznesením číslo 37/2004.
7. Návrh odmeňovacieho poriadku pre zamestnancov obce Plavecký Peter bol vyvesený na
úradnej tabuli v obci Plavecký Peter dňa 6.8.2010 a zvesený z úradnej tabule obce dňa
23.8.2010.
8.Tento Odmeňovací poriadok obce Plavecký Peter schválilo Obecné zastupiteľstvo
v Plaveckom Petre, dňa: 23.8.2010 uznesením číslo: 103/2010
9. Odmeňovací poriadok pre zamestnancov Obecného úradu a starostu obce Plavecký Peter
sa stáva účinný dňom schválenia v OZ: 23.8.2010.

Viera Kollárová
starostka obce
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