
P O R I A D O K      O D M E Ň O V A N I A 

 Obce Gočovo  
 

Čl. I. 
Odmeňovanie starostu obce 

1. Plat starostu obce určuje Obecné zastupiteľstvo v Gočove (ďalej len OZ).  
2. V prípade, že OZ neurčí jeho plat na svojom prvom zasadnutí, patrí mu až do 

rozhodnutia OZ plat vo výške podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov.   

3. Jednotlivé  z l o ž k y   p l a t u   starostu   sú:   
a. minimálny plat  v zmysle § 3 a § 4 ods. 1  zákona /pevná časť 

platu/(minimálny plat je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR  za 
predchádzajúci kalendárny rok a násobku určeného na základe platovej 
skupiny podľa počtu obyvateľov obce)  

b. minimálny plat zvýšený v zmysle § 4 ods. 2  zákona  /pohyblivá časť 
platu/(môže byť zvýšený na dvojnásobok)=  MESAČNÝ PLAT  

c. odmena ako percentuálny podiel platu v zmysle § 5 ods. 1 
zákona/pohyblivá čast platu/podľa dosiahnutých výsledkov hodnoteného 
obdobia.(odmena môže byť poskytnutá s prihliadnutím na náročnosť a 
kvalitu výkonu funkcie až do výšky 50% súčtu platov za hodnotené 
obdobie)  

d. odmena za riešenie situácie vyplývajúcej z mimoriadnej 
udalosti/jednorázová odmena/(môže byť poskytnutá bez ohraničenia jej 
výšky 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 následkov) 

   4.O odmene starostu rozhoduje OZ . 

 
   5.Minimálny plat starostu sa upravuje ročne vždy k 1. januáru bežného 1111roka v 
zmysle údajov poskytovaných ŠÚ SR o priemernej mzde 1111zamestnanca v národnom 
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok.  

Čl. II. 
Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

 

1. Poslancom OZ sa poskytuje odmena vo výške 30 € za účasť na zastupiteľstve 
vyplácaná polročne  

2. Zástupcovi starostu obce sa poskytuje polročná odmena vo výške      66 €  

Čl. III. 
Odmeňovanie ďalších pracovníkov pri Obecnom úrade na dohodu o vykonaní 

práce 
 

1. odmena vedúcej miestnej knižnice v sume 50 € – polročne 

2. odmena kronikárke obce v sume 100 € – ročne 

3. odmena správcovi domu smútku vo výške 30 € za pohreb 

 

 



Čl. IV. 
Odmeňovanie zamestnancov obce  

• Odmeňovanie zamestnancov obce, okrem hlavnej kontrolórky obce pri výkone 
práce 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.  

• 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.  

• Jednotlivé  z l o ž k y   p l a t u   zamestnancov obecného úradu sú:  
o tarifný plat  
o tarifný plat zvýšený o 15% podľa § 7 ods. 7 zákona  
o osobný príplatok podľa § 10 zákona (pohyblivá časť platu)(limit: 0 - 100%) 

=  MESAČNÝ PLAT  
o odmena podľa § 20 zákona 

Nárokové zložky platu zamestnanca sú: tarifný plat, tarifný plat zvýšený o 15% podľa § 7 
ods. 7 zákona, príplatok za riadenie u vedúcich zamestnancov,  príplatok za prácu v 
sobotu alebo v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat za prácu nadčas. 

• Nenárokové zložky platu zamestnanca sú: osobný príplatok a odmena.   
• Nenárokové zložky platu zamestnanca OcÚ  schvaľuje starosta (§ 13,ods.5 

zák.č.369/1990 Zb.).  
• Osobným príplatkom sa oceňujú mimoriadne osobné schopnosti a dosahované 

pracovné výsledky zamestnanca, vykonávanie prác nad rámec pracovných 
povinností a výkon kontrolnej činnosti v systéme vnútornej kontroly.  

• Výška osobného príplatku sa prehodnocuje polročne, podľa dosahovaných 
pracovných výkonov.   

• Odmena sa môže poskytnúť za:   

a)kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej 
rámec pracovných činností ustanovených v popise pracovných činností zamestnanca 

b)splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo vopred určenej cieľovej pracovnej 
úlohy, prípadne jej ucelenej etapy  

c)pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku zamestnanca až do sumy jeho 
funkčného platu 

d)poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru alebo mimoriadne udalosti pri 
likvidácii a odstraňovaní ich následkov, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života, 
zdravia alebo majetku  

• Odmena sa vypláca polročne, súčasne s platom zamestnanca. 

Čl. V. 
Odmeňovanie hlavného kontrolóra 

1. Odmeňovanie hlavného kontrolóra sa riadi zákonom SNR č. 369/1990 o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.  

2. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 
národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 



predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta v 
zmysle § 18 c zákona (do 500 obyvateľov koeficient 1,15).   

3. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až 
do výšky 30% z mesačného platu.  

4. Výška odmeny sa prehodnocuje ročne. 

 
 

Čl. VI. 
Odmeňovanie zamestnancov Materskej školy 

 

• Odmeňovanie zamestnancov Materskej školy sa spravuje zákonom č. 553/2003 
Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov.  

• Jednotlivé  z l o ž k y   p l a t u  zamestnancov sú:  

a. tarifný plat  
b. zvýšenie platovej tarify podľa § 7 zákona 
c. príplatok za riadenie podľa § 8 zákona   
d. osobný príplatok (pohyblivá časť platu)(limit: 0 – 100% )=  MESAČNÝ PLAT  

e. príplatok za smennosť podľa § 13 
f. príplatok za výkon špecializovanej činnosti podľa § 13 
g. odmena podľa § 20 zákona 

• Odmeny pre zamestnancov, mesačný plat a odmeny riaditeľky schvaľuje starosta 
(§ 13,ods.5 zák.č.369/1990 Zb.).  

• Odmena sa vypláca polročne. 

 
Čl. VII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky Poriadku odmeňovania schvaľuje OZ.  
2. Poriadok odmeňovania nadobúda účinnosť dňom schválenia.  
3. Poriadok odmeňovania schválený dňa:  26.02.2016 

V Gočove: 26.02.2016 

 

 

Ing. Milan Mlynár - starosta obce 

 

 
 

 


