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Starostka obce Sucháň na základe §13, ods. 4, písm. d) zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a

PORIADOK

ODMEŇOVANIA

ZAMESTNANCOV a volených funkcionárov
OBCE SUCHÁŇ
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Tento poriadok odmeňovania sa vzťahuje na zamestnancov obce Sucháň a upravuje ich
platové pomery v súlade so zákonom 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so
zákonom číslo 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Vzťahuje sa aj na odmeňovanie starostu obce v súlade so zákonom 253/1994 Zb.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest v znení
neskorším zmien a predpisov, ako aj odmeňovanie občanov pri zabezpečovaní úloh obce,
ktoré sa plnia sporadicky dohodami o výkone práce, dohodami o pracovnej činnosti
a dohodami o brigádnickej práci študentov podľa Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov.

Článok 2
1. Odmeňovanie starostu obce, zástupcu starostu, hlavného kontrolóra
1.1 Odmeňovanie starostu obce Sucháň
Podľa § 3, ods.1, zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, starostovi patrí plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a
násobku podľa § 4, ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 7 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
Plat starostu podľa odseku 1 patrí zákona odo dňa zloženia predpísaného sľubu. Ostatné
náležitosti ohľadne odmeňovania starostu (úväzkového starostu), prerokovanie a zverejnenie
platu, odstupné, zánik mandátu sa riadi ustanoveniami citovaného zákona.
1.2 Odmeňovanie zástupcu starostu obce Sucháň
Zástupcovi starostu obce patrí za výkon funkcie odmena vo výške 26,60 € mesačne od
poverenia starostom obce, vyplácaná kvartálne.
1.3 Odmeňovanie hlavného kontrolóra obce Sucháň
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Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. Schvaľuje ho
Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Sucháň v súlade s §18c zákona č. 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. S prihliadnutím na veľkosť obce
obecné zastupiteľstvo určilo hlavnému kontrolórovi pracovný mesačný úväzok 8,00 hodín,
plat sa určí podľa odseku l § 18c v závislosti od dĺžky pracovného času. Hlavný kontrolór je
pracovníkom obce a je odmeňovaný mesačne.

2. Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy

obce Sucháň, odmeňovanie na základe dohôd
2.1 Odmeny za výkon poslaneckej činnosti.
Poslanec je odmeňovaný vo výške 13,30 € mesačne, plat vyplácaný kvartálne a to na
základe Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
2.2 Odmeňovanie predsedov komisií a členov komisií.
Odmeny pre predsedov komisií a členov komisií OZ s prihliadnutím na veľkosť obce
a finančnú situáciu neschválilo.
Podkladom pre vyplatenie odmeny pre predsedov a členov pracovných komisií sú
prezenčné listiny z ich zasadnutí.
2.3 Odmeňovanie na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej
a brigádnickej činnosti
Dohodu o vykonaní práce a dohodu a pracovnej a brigádnickej činnosti navrhuje
a podpisuje starosta obce podľa charakteru a náročnosti práce, alebo podľa metodického
pokynu štátneho orgánu, ktorý preniesol výkon práce na obec ( napr. práce pri voľbách do
orgánov samosprávy, NR, sčítanie obyvateľov, domov a bytom a iné ...)

Článok 3
3. Odmeňovanie zamestnancov obce Sucháň
Zamestnancom obce s výnimkou pedagogických zamestnancov patrí tarifný plat podľa ich
zaradenia do príslušnej platovej triedy, platového stupňa v zmysle zákona č.553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov. Za správnosť zaradenia zodpovedá starosta obce. Zamestnancovi
obce podľa §7 ods. 7 citovaného zákona patrí zvýšenie tarifného platu o 15 % . Zvýšenie sa
určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentou nahor.
Zamestnancom obce môže starosta obce udeliť odmenu v súlade s § 20, ods.1, zákona
č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme v platnom znení.
Plat zamestnanca, jeho zvýšenie a odmenu schvaľuje starosta, písomne rozpíše jednotlivú
výšku zloženia celkového platu v platobnom výmere.
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Článok 4
4. Odmeňovanie zamestnancov aktivačnej činnosti
Odmeňovanie zamestnancov aktivačnej činnosti je obdobné ako odmeňovanie
zamestnancov obce. Pracovnú zmluvu s uchádzačom o zamestnanie uzatvára obec na základe
uzatvorenej dohody s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš v súlade so
zákonom č. 5/2004 Z.Z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. ÚPSVaR
refunduje obci mzdové prostriedky vyplatené koordinátorovi aktivačnej činnosti v celej
čiastke prípadne v alikvotnej čiastke, ako aj náklady na aktivačnú činnosť podľa vopred
spracovanej špecifikácie osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovného náradia
a ďalších nákladov súvisiacich s aktivačnou činnosťou mesiac pozadu.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
Tento Poriadok odmeňovania vydala starostka obce Sucháň dňa 01.augusta 2011 a obecné
zastupiteľstvo bude informovať na najbližšom zasadnutí OZ, čo bude zakomponované
v uznesení OZ. Právoplatný je dňom vydania t.j. 01. augusta 2011. Zmeny a doplnky vydáva
starosta obce Sucháň.
Vydaním tohto Poriadku odmeňovania sa ruší Poriadok odmeňovania zamestnancov
a volených orgánov obce Sucháň zo dňa 16.05.2002.

Anna Triznová ,starostka obce

