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Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom na základe § 11 ods. 4 písmená  j)  zákona č.  
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje tento  
 

poriadok odmeňovania a ostatného vyrovnania 
funkcionárov a zamestnancov 

obec  Priepasné. 
 
Poriadok odmeňovania upravuje poskytovanie platu a ostatných platových náležitostí:   
a) starostovi obce, 
b) zástupcovi starostu, 
c) poslancom OZ 
d) hlavnému kontrolórovi obce  
e) zamestnancom obce. 

Čl. 1 
Starosta  obce 

 Platové náležitosti starostu obce  sa riadia zákonom č. 253/1994 Z.z o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení.  
1. Starostovi patrí minimálny plat, ktorý je násobkom priemerného mesačného platu 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslený na základe údajov Štatistického úradu 
SR  za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 
Z.z.,  

2. Starosta obce sa zaraďuje podľa počtu obyvateľov obce Priepasné do 1. platovej skupiny 
(t.j. do 500 obyvateľov). Počtom obyvateľov obce sa rozumie počet obyvateľov zistený na 
základe údajov Štatistického úradu SR k 31. decembru predchádzajúceho roka.  

3. Plat starostu nemôže byť nižší ako je ustanovené podľa č. 1 a 2. Obecné zastupiteľstvo 
môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až na dvojnásobok.  

4. Starostovi patrí  k platu primeraný príplatok za riadenie podľa § 21 a prílohy č. 5 zákona 
č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe. Výšku príplatku schvaľuje OZ.     

5. Starostovi možno poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu 
funkcie až do výšky 50% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. O 
poskytnutí odmien a ich výške rozhoduje OZ. 

6. Po skončení výkonu funkcie starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí 
starostovi odstupné  z rozpočtu obce v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 253/1994Z.z. 

7. Nárok na odstupné podľa § 5 ods. 3 nevznikne a nárok na plat a riadenie nezaniká, ak 
bol starosta do funkcie opäť zvolený.  

Čl. 2 
Zástupca starostu 

1. Zástupcovi starostu patrí odmena,  ktorej výšku navrhuje starosta obce a schvaľuje OZ.  
2. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu až do 

zvolenia nového  
starostu v plnom rozsahu zástupca. V tomto čase patrí zástupcovi plat starostu.  

Čl. 3 
Odmeny poslancov OZ. 

1. Poslancom obecného zastupiteľstva poskytne obec odmenu za zasadnutie OZ a MsR vo 
výške schválenej obecným zastupiteľstvom.  Hlavným ukazovateľom pre poskytnutie 
odmeny je účasť na zasadnutiach OZ a aktivita vo verejnom živote obce.  

2. Za ospravedlnenú neúčasť na zasadnutí OZ, sa odmena neposkytuje. 
3. Pri neospravedlnenej neúčasti na zasadnutiach OZ  sa celková výška odmeny kráti .  
4. Odmena poslancom OZ , sa vypláca ročne 
5. Podmienky vyplácania odmien poslancom  schvaľuje na návrh starostu svojím 

uznesením v príslušnom funkčnom období OZ.  
 
 
 



  

Čl. 4 
Plat hlavného kontrolóra 

1. Plat hlavného kontrolóra obce je stanovený podľa prílohy č. 3 zákona č. 313/2001 Z.z. 
o verejnej službe 

2. K platu HK patrí príplatok podľa § 19 odst. 15 zákona č. 313/2001 Z.z. a ostatné 
náležitosti podľa čl. 5 a nasl. tohto poriadku odmeňovania. 

Čl. 5 
Zamestnanci  obce 

Platové náležitosti  zamestnancov obce sa riadia zákonom č. 313/2001 Z.z. o verejnej 
službe, nariadením vlády č. 111/2002 Z.z.., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných 
činností vo verejnej službe v znení neskorších predpisov a doplnkov  a schváleným 
pracovným poriadkom. 
1. Plat je peňažné plnenie poskytované zamestnancovi za prácu. Funkčný plat je súčet 

tarifného platu, zvýšenia 
tarifného platu podľa § 19 ods. 15 a príplatkov určených mesačnou sumou. 

Čl. 6 
Zaraďovanie zamestnancov do platových tried  

1. Tarifný plat zamestnancov obce sa určí podľa prílohy č. 3 zák. č. 313/2001 Z.z. 
Zamestnanec sa zaradí do platovej  triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorú 
v rámci pracovných činností  pri splnení kvalifikačných predpokladov  vykonáva. 
a) tarifný plat pedagogických zamestnancov obce sa určí podľa prílohy č.7 zákona č. 
313/2001 Z.z. o verejnej službe v platnom znení  

2. Ak zamestnanec vykonáva pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, zaradí sa 
podľa prílohy č. 3 do niektorej  z platových tried 3 až 12. 

3. Ak zamestnanec vykonáva pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, zaradí sa podľa 
tej istej prílohy do niektorej z platových tried 1 až 7.  

4. Zaradenie zamestnanca do platovej triedy musí byť v súlade s: 
      a/ charakteristikou platovej triedy a 
      b/ katalógom  alebo rezortným katalógom pracovných činností.  

Čl. 7 
Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov 

1. Zaradenie do platového stupňa sa stanovuje podľa dĺžky odbornej praxe a  v závislosti od 
nej sa zamestnanec zaradí do jedného z 12 platových stupňov. 

2. Odborná prax je súhrn znalostí a skúseností, ktoré majú rovnaký, alebo obdobný 
charakter ako práca, ktorú vykonáva zamestnanec obce. 

3. Zaradenie zamestnanca do príslušnej platovej triedy a platového stupňa navrhuje 
starpsta po konzultácii s príslušným priamym vedúcim a schvaľuje starosta.  

4. Zaradenie vedúceho oddelenia, riaditeľa predškolského zariadenia navrhuje a schvaľuje 
starosta.  

5. Zaradenie HK,  navrhuje a schvaľuje starosta. 
Čl. 8 

Tarifný plat 
 Zamestnancovi obce zaradenému do platovej triedy podľa dohodnutého druhu práce 
pri splnení kvalifikačných požiadaviek a odbornej praxe do platového stupňa, patrí tarifný 
plat. Zamestnancom obce, ktorí vykonávajú úlohy územnej samosprávy, s prevahou 
duševnej práce,  patrí zvýšenie tarifného platu o 15%. 

Čl. 9 
Príplatok za riadenie  

Vedúcemu oddelenia, ktorý riadi aspoň troch pracovníkov, patrí príplatok za riadenie. 
Rozpätie percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia je uvedený  v prílohe č. 5 zákona č. 
313/2001 Z.z. o verejnej službe. Výšku príplatku za riadenie s prihliadnutím na náročnosť 
riadiacej práce podielom z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do 
ktorej je vedúci zamestnanec zaradený, zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor pevnou 
sumou, navrhuje prednosta a schvaľuje starosta. 

 



  

Čl. 10 
Príplatok za zastupovanie  

 Príplatok za zastupovanie patrí zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho oddelenia 
v celom rozsahu činnosti súvisle dlhšie ako štyri týždne a zastupovanie nie je súčasťou jeho 
pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy. Príplatok patrí zamestnancovi od 
prvého dňa zastupovania vo výške príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho oddelenia. 
Pôvodne určený jeho príplatok za riadenie mu počas zastupovania nepatrí.  

Čl. 11 
Osobný príplatok  

1. Na ocenenie mimoriadnych  osobných  schopností  a  dosahovaných  pracovných  
výsledkov  možno  priznať osobný príplatok, ktorý sa určí pevnou sumu :  

- pre zamestnancov navrhuje vedúci oddelenia, schvaľuje starosta, 
- pre vedúcich oddelenia a riaditeľku predškolského zariadenia navrhuje a schvaľuje 

starosta, 
- pre HK  schvaľuje starosta.  
2. Limit osobného príplatku je 70% platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej 

triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený.  
                      Čl. 12 
                   Odmeny 

1.   V súlade s § 35 zákona č. 313/2001 Z.z. možno zamestnancovi obce poskytovať odmenu 
za:  
- kvalitné vykonávanie pracovných činností, alebo  za  vykonanie  práce presahujúcej 

rámec  
pracovných činností, 

- za plnenie mimoriadnej pracovnej úlohy, alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, 
- za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku, až do sumy funkčného platu, najviac 

331,94 €, 
- za poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti. 
2.    Návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi vrátane jej výšky písomne zdôvodní 
príslušný vedúci  schvaľuje starosta. Návrh na poskytnutie odmeny HK schvaľuje starosta 

          Čl. 13   
   Všeobecné ustanovenia  

1. Plat, príplatky a ostatné vyrovnania podľa tohoto poriadku odmeňovania sa poskytnú 
prvýkrát za mesiac za  január  2009.  

2. Schválením tohoto poriadku odmeňovania sa ruší účinnosť poriadku odmeňovania obce 
Priepasné schváleného uznesením OZ zo 6.6.2003.  

3. Tento Poriadok odmeňovania a ostatného vyrovnania funkcionárov a zamestnancov 
obce schválilo OZ na svojom zasadnutí dňa 11.12.2008 uznesením č.25/08      
s účinnosťou od 1. januára  2009. 

 
 
 

 
 

V Priepasnom dňa 11.12.2008 
 
 
 
 
 
    Zuzana  Hrajnohová  

            starostka  obce 
 
 
 



  

 
 
 

Od 1 januára 2004  sú zamestnanci obce Priepasné odmeňovaní podia zákona č. 553/2003 Z.z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo veřejném záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
  
 
V Priepasnom dňa 2.1.2004 
 
 
 
 
       ---------------------------------------------- 
        Zuzana  Hrajnohová 
            starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Od 1. júla 2004 je hlavný kontrolór obce Priepasné odmeňovaní podia zákona č. 369/2004 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 
 
V Priepasnom dňa 1. 7.2004 
 
 
 
 
       ---------------------------------------- 
        Zuzana  Hrajnohová 
            starostka obce 


