
Obec BOŠÁCA, okres Nové Mesto nad Váhom

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení, v znení 
neskorších zmien a predpisov, § 11, bod 4, písmeno i) a j), Obecné 
zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje:

PORIADOK ODMEŇOVANIA
(Vnútorný platový predpis)

pracovníkov obce Bošáca

Obsahová stránka tohto poriadku odmeňovania je upravená:

- zákonom č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších zmien a predpisov
- zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov
- zákonom č. 39/2009 Z.z., úplné znenie zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov
- zákonom č. 348/2007 Z.z. – zákonník práce, úplné znenie zák.č. 311/2001 Z.z.
- kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a ZO OZ VS pri OcÚ, pre zamestnávateľov, 
ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 39/2009 Z.z., úplné znenie zákona č. 
553/2003 Z.z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
príslušne obdobie

Čl. I.

Tento vnútorný predpis upravuje poskytovanie platu a odmien za 
pracovnú pohotovosť týmto funkcionárom a zamestnancom obce:

a) starosta obce
b) zástupca starostu obce
c) poslanci obecného zastupiteľstva a členovia komisií
d) hlavný kontrolór obce
e) administratívni zamestnanci
f) zamestnanci VPS obce
g) ostatní pracovníci na dohody



Čl. II.

Základom pre určovanie platov a odmien podľa tohto poriadku 
odmeňovania je:

- základná stupnica platových skupín starostov obcí, podľa zákona č. 253/1994 
v znení neskorších zmien a predpisov
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov
- základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme, príloha č. 3 k zákonu č. 39/2009 Z.z.
- zákonník práce, zákon č. 348/2007 Z.z. – úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z.
- kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a ZO OZ VS pri OcÚ, na príslušné obdobie
- výška schválených mzdových prostriedkov v rozpočte obce

čl. III.

STAROSTA OBCE

1. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve, vyčíslené na základe údajov Štatistického úradu SR na 
prepočítané počty osôb za predchádzajúci kalendárny rok, zaokrúhlený smerom 
nahor na celé euro.

2. Starosta sa zaraďuje podľa počtu obyvateľov od 1001 do 3000 do platovej skupiny 
3 s násobkom 2,20.

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

4. Starostovi možno poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu 
funkcie až do výšky 50% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. 
Odmenu starostovi navrhuje obecnému zastupiteľstvu zástupca starostu na základe 
kritérií poskytovania odmien uvedených v článku V. O poskytnutí odmien a ich výške 
rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

5. Po skončení mandátu starostu, z dôvodu skončenia funkčného obdobia, patrí 
starostovi odstupné z rozpočtu obce v zmysle § 5 písm. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. 
v znení neskorších zmien a predpisov.

Čl. IV.

ZÁSTUPCA STAROSTU

1. V prípade zastupovania starostu v čase jeho dlhšej neprítomnosti, resp. 
práceneschopnosti, alebo inej funkčnej nespôsobilosti patrí zástupcovi starostu plat 
v zmysle zákona č. 253/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.



2. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy 
starostu, až do zvolenia nového starostu v plnom rozsahu zástupca. V tomto prípade 
patrí zástupcovi minimálny plat starostu.

3. Počas nezastupovania starostu prináleží zástupcovi starostu odmena ako 
poslancovi obecného zastupiteľstva s možným zvýšením ohodnotenia za úspešné 
plnenie úloh obce na úseku výstavby a rozvoja. Koordinuje činnosť všetkých komisií 
OZ a poskytuje jej členom a poslancom OZ informácie o najnovších zmenách 
v legislatíve územnej samosprávy. Odmeny pre zástupcu starostu navrhuje starosta 
obce a schvaľuje OZ.

Čl. V.

KRITÉRIA POSKYTNUTIA ODMIEN

1. Odmenu pre starostu a zástupcu starostu schvaľuje obecné zastupiteľstvo po 
predchádzajúcom prejednaní hospodárenia obce za polročné a ročné obdobie.

2. Podkladom pre vyplatenie odmien je splnenie týchto základných ukazovateľov:
- dodržanie mzdového limitu stanoveného v rozpočtu obce
- úspešné plnenie investičných a rozvojových akcií obce
- plnenie samosprávnych činností obce v zmysle platných zákonov
- získavanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu do rozpočtu 
obce na rozvoj a výstavbu obce

Vyhodnotenie uvedených ukazovateľov vykoná obecné zastupiteľstvo obce v rámci 
prejednávania hospodárenia a plnenia úloh v zmysle rozpočtu obce za polročné 
a ročné obdobie.

Čl. VI.

MIMORIADNE ODMENY

1. Mimoriadne odmeny pre starostu, zástupcu starostu obce (v prípade zastupovania 
starostu) a pracovníkov obce navrhuje a schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce na 
základe ročnej účtovnej závierky a vykonaného auditu hospodárenia.

2. Mimoriadne odmeny je taktiež možné udeliť za plnenie úloh za mimoriadnych 
situácií v obci.



Čl. VII.

ODMENY PRE ČLENOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, 
PREDSEDOV A ČLENOV KOMISIÍ PRI OZ

1. Hlavným ukazovateľom vyplatenia odmien pre poslancov je účasť na rokovaní 
obecného zastupiteľstva a ich aktivita vo verejnom živote obce. 
Odmena sa skladá:
- z paušálnej odmeny 25 euro za výkon poslaneckej funkcie polročne
- z odmeny 10 euro za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva

2. Ospravedlnená neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva je v prípade PN, SC, 
alebo pracovnej smeny pri viacsmennej prevádzke.

3. Predsedom komisií obecného zastupiteľstva sa vyplatí odmena vo výške  10 euro 
za jedno zasadnutie dokladované zápisnicou a prezenčnou listinou.

4. Členom komisií obecného zastupiteľstva sa vyplatí odmena vo výške 7 euro za 
zasadnutie komisie.

5. Podkladom pre vyplatenie odmien za účasť na rokovaní OZ bude prezenčná 
listina. Podklad pre vyplatenie odmien pre členov komisií predkladá príslušný 
predseda komisie. Odmeny sa vyplácajú polročne.

Čl. VIII.

PLAT HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva 
a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z.z. 
o výkone práce vo verejnom záujme.

2. Hlavnému kontrolórovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 
úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, zaokrúhlený na celé eurá nahor.

3. Plat hlavného kontrolóra sa určuje v závislosti od dĺžky pracovného času v rámci 
dohodnutého pracovného pomeru na kratší pracovný pomer. Dĺžku pracovného času 
schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce na základe prehodnotenia potreby 
vykonávania činnosti v obci.

4. Hlavný kontrolór sa zaraďuje podľa počtu obyvateľov od 1001 do 3000 do platovej 
skupiny c./ s koeficientom 1,54. / §18c, odst.1 písm. c, zák.č. 369/2004 Z.z./

5. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť paušálnu odmenu až 
do výšky 30% zo súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje (polročne, 
ročne). Odmenu navrhuje starosta obce na základe plnenia úloh hlavného kontrolóra 



v kontrolnej činnosti obce a výsledku hospodárenia za príslušné obdobie. O 
poskytnutí odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Čl. IX.

PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI ZAMESTNANCOV OBCE

1. Platové náležitosti zamestnancov obce sa riadia zákonom č. 39/2009 Z.z., úplné 
znenie zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. X.

OSOBNÝ PRÍPLATOK

1. Administratívnemu zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných 
schopností a dosahovaných pracovných výsledkov možno priznať osobný príplatok 
až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu.

2. O priznaní osobného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení, alebo 
odobratí rozhoduje starosta obce.

3. Limit osobného príplatku je 100% platovej tarify najvyššieho platového stupňa 
platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený.

4. Osobný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na celé euro nahor.

5. V prípade práceneschopnosti sa príplatok znižuje pomerne podľa počtu 
odpracovaných dní v mesiaci.

Čl. XI.

VÝKONNOSTNÝ PRÍPLATOK

1. Zamestnancom, ktorí vykonávajú manuálne pracovné činnosti môže obec 
mesačne poskytovať výkonnostný príplatok podľa množstva a kvality vykonanej 
práce.

2. Limit výkonnostného príplatku je 40% platovej tarify, do ktorej je zamestnanec 
zaradený.

3. O priznaní výkonnostného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení, alebo 
odobratí rozhoduje starosta obce.



Čl. XII.

KRITÉRIA NA PRIZNANIE OSOBNÉHO A VÝKONNOSTNÉHO 
PRÍPLATKU

Predpokladom pre priznanie príplatkov je plnenie týchto základných ukazovateľov:
- samostatné a včasné plnenie pracovných úloh podľa pracovnej náplne
- dodržiavanie pracovnej disciplíny v zmysle pracovného poriadku

Čl. XIII.

ODMENA ZA PRÁCU VYKONANÚ NA ZÁKLADE DOHÔD

1. Odmeny za prácu na základe dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného 
pomeru sa riadia zákonníkom práce 348/2007 Z.z. (Úplné znenie zákona č. 311/2001 
Z.z.)

2. Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní 
práce.

3. Starosta môže odmenu po prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak 
vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam, alebo zamestnanec 
v skutočnosti neodrobil toľko hodín, koľko vykazuje.

Č. XIV.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Plat a odmeny podľa tohto poriadku odmeňovania sa poskytnú prvýkrát za mesiac 
júl 2009.

2. Schválením tohto poriadku odmeňovania sa od 1.7. 2009 ruší účinnosť poriadku 
odmeňovania zo dňa 28.6.2005.

Dušan Kochan
 starosta obce
   B o š á c a

V Bošáci, dňa 30.6.2009
Schválený uzn. 69/2009


