Starosta obce Honce na základe § 13 ods. 4 písm. d) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, vydáva po prerokovaní s odborným orgánom tento

PORIADOK ODMEŇOVANIA
zamestnancov obce Honce
Časť I.
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento poriadok sa vzťahuje na zamestnancov obce Honce a upravuje ich odmeňovanie
(2) Tento poriadok odmeňovania sa nevzťahuje na hlavného kontrolóra obce.
Časť II.
§2
Plat zamestnanca
(1) Zamestnancovi obce prislúcha za vykonanú prácu plat. Platom sa rozumejú peňažné plnenia
poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu.
(2) Za plat sa nepovažuje náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť a plnenia
poskytované zamestnancovi podľa osobitných predpisov v súvislosti s vykonávaním pracovných
činností, najmä odstupné, odchodné a cestovné náhrady.
(3) Plat nesmie byť nižší ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom.
(4) Funkčným platom je súčet tarifného platu, zvýšenie tarifného platu podľa § 7 ods. 7a 8 Zákona
č. 553/2003 Z. z. a príplatkov určených mesačnou sumou podľa odseku 1 písm. c) až j). Funkčným
platom je aj plat pri vykonávaní inej práce alebo funkčný plat poskytovaný podľa § 30 ods. 3, §
32a ods. 1. a § 32b ods. 1 a 2.
(5) Zamestnancovi patrí:
a) tarifný plat
(6) Zamestnancovi možno poskytnúť:
a) osobný príplatok,
b) odmenu
§3

Platové a pracovné triedy
(1) Zamestnanec sa zaradí do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska
jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať v rámci opisu
pracovných činností, a splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej
vykonávanie a podľa dĺžky praxe do platovej triedy a do platového stupňa v rámci rozpätia
uvedeného v Prílohe zákona 553/2003 Z.z.. Zaradenie zamestnanca do platovej triedy musí byť v
súlade s charakteristikou platovej triedy a katalógom pracovných činností.
a) Ak zamestnanec má vykonávať pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, zaradí ho
zamestnávateľ do niektorej z platových tried 3 až 14.

b) Ak zamestnanec má vykonávať pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s
prevahou fyzickej práce, zaradí ho zamestnávateľ do niektorej z platových tried 1 až 7.
Časť III.
§4
Tarifný plat
(1) Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy podľa § 5zák. č. 553/2003 Z.z. patrí tarifný plat
v sume platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený,
podľa základnej stupnice platových taríf alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf.
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je uvedená
v prílohe č. 3 zák. č. 553/2003 Z.z.
(3) Zamestnávateľ môže zamestnancovi určiť tarifný plat podľa príslušnej stupnice platových taríf
v rámci rozpätia najnižšej platovej tarify a najvyššej platovej triedy, do ktorej ho zaradil, nezávisle
od dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat
určený podľa zaradenia do platového stupňa.
(4) Okruh pracovných činností vykonávaných zamestnancami, ktorým sa tarifný plat určí
podľa odseku 3, je nasledovný:
- vodič, opravár, údržbár
- pomocný robotník
- upratovačka
§5
Osobný príplatok
(1) Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných
výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností, možno priznať osobný
príplatok až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu.
(3) Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového
stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený.
§6
Odmena
(1) Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za
a) kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec
pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce
b) splnenie 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 veku až do sumy jeho funkčného platu,
d) poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru alebo mimoriadnej udalosti, pri likvidácii a
odstraňovaní ich následkov, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku,
alebo
e) aktívnu účasť na zvýšení výnosov získaných podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa, ktorý
je príspevkovou organizáciou.

§7

Ostatná pracovná činnosť
1. Rečníkovi resp. recitátorovi na občianskom obrade patrí odmena:
a) 15 € hrubá mzda za obrad pri uvítaní do života, životnom jubileu.
b) 15 € hrubá mzda za obrad pri občianskom pohrebe prípadne občianskej rozlúčke na cirkevnom
pohrebe.
2. Správcovi domu smútku patrí odmena 50 € hrubá mzda / 1 pohreb.
3. Odmeny pre ostatných pracovníkov budú stanovené starostom obce v zmysle dohôd o
pracovnej činnosti a vykonaní práce uzatvorených podľa Zákonníka práce pre zabezpečenie
výkonu samosprávnych funkcií obce.
4. Výška odmien bude určovaná v zmysle platných mzdových predpisov v znení neskorších
predpisov.
Časť IV.
Spoločné ustanovenia
§8
Pokiaľ tento poriadok neobsahuje bližšie ustanovenia, použije sa zák. č. 553/2003 Z.z.
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, a o zmene a doplnené niektorých zákonov a Zákonník práce s
výnimkou, § 96 ods. 3, § 118 ods. 2 a 3, § 119 ods. 2, § 120 až 124, § 125 ods. 2, § 127 ods. 1 až
3, § 128. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním
súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach, ak tak ustanoví osobitný zákon.
Časť VII.
Záverečné ustanovenia
§9
(1) Zmeny a doplnky tohto „Poriadku odmeňovania“ schvaľuje starosta, § 13 ods. 4 písm
d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle zmien a doplnkov.
(2) Tento „Poriadok odmeňovania“ zamestnancov obce Honce je platný dňom 1.6.2019
(3) Týmto dňom sa ruší poriadok odmeňovania zamestnancov obce Honce zo dňa 29.04.2010

V Honciach, dňa ..................................

……....................................
starosta obce

