
 
Obec Jakovany , 083 01 

 
ZÁSADY 

o odmeňovaní funkcionárov a zamestnancov obce Jakovany 
 

Tieto zásady o  odmeňovaní funkcionárov a pracovníkov obce je podmienený 
rozpočtom obce a je spracovaný v zmysle schváleného Vnútorného platobného poriadku pre 
stálych zamestnancov obce a Zákonníka práce pre ostatných zamestnancov obce. 
 

Článok 1 
   Starosta obce 

 
1/ Starosta obce nie je zamestnancom obce, ale pre výkon verejnej funkcie nesmie byť 

ukrátený vo svojich právach v zmysle Zákonníka práce. 
Starostovi obce patrí plat v zmysle zákona číslo 253/94 Zz. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi obce  plat každoročne, podľa vyššie 

uvedeného zákona.  
 

Článok 2 
      Zástupca starostu 

 
1/ Zástupcovi starostu obce patrí pri zastupovaní starostu a pracovnej činnosti zástupcu 

náhrada vo výške  3,69 €  / 1 hod. zastupovania(činnosti) 
 

Článok 3  
                     Poslanci obecného zastupiteľstva , komisie a pracovno-organizačné skupiny. 
 
l/ Poslancom obecného zastupiteľstva  za účasť 
 na riadnom zasadnutí OZ bude priznaná odmena  vo výške   20,- €    za jedno zasadnutie 
 na  mimoriadnom zasadnutí, poslaneckom prieskume, stretnutí občanov,  bude priznaná odmena  

vo výške  10,- €  za jedno zasadnutie 
 
2/ Predsedom a členom komisií  za účasť pri zasadnutí komisii bude priznaná odmena za jedno 

zasadnutie vo výške  predseda – 10,- €  za jedno zasadnutie 
                                           
  3/ Hlavnému organizátorovi podujatí, alebo akcií možno udeliť odmenu s prihliadnutím na ich 
iniciatívu, za prípravu a organizovanie rôznych akcií a podujatí, ktorých organizátorom je obec za jednu 
akciu alebo podujatie vo výške spolu pre všetkých - za  podujatie, alebo akciu do 3 hod.  - do  11,- €     
                                                                                         - za  podujatie, alebo akciu nad 3 hod. - do  22,- €     
     
4/  -  Odmena sa bude vyplácať spravidla 2x ročne a to vo výplatnom termíne za mesiac júl a  
             december 

         -  K vyplateniu odmeny predloží obecnému úradu zástupca starostu, poverený poslanec,  pracovník 
komisie, organizátor, alebo zapisovateľ, sumár prác,  prezenčné listiny spolu so sumárom počtu 
zasadnutí a hodín rozčlenených   podľa jednotlivých členov.   

 
Článok 4 

    Obecný požiarny zbor 
 

1/ Na návrh starostu, alebo obecného zastupiteľstva môže byť poskytnutá odmena 



jednotlivým členom DPZ s prihliadnutím na ich na ich stratu času, vlastnú  iniciatívu a 
aktívnu účasť na podujatiach do výšky v súčte  -  66,-  € ( 2,56 €/1 hod. činnosti). 

 
Článok 5 

Obecný kronikár 
 

Je pracovníkom obce v zmysle § 27 odst. 3 ZP, ktorého taktiež volí obecné 
zastupiteľstvo. Robí chronologicky dokumentujúc fakty zo spoločenského a hospodárskeho 
života obce. Tieto fakty sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, o jej občanoch a 
pod. 

Za svoju činnosť mu patrí odmena do  výšky  33,- € ročne.( 2,56 €/1 hod. činnosti). 
 

Článok 6 
   Zamestnanci obce 

 
1/ Zamestnancom obce patrí plat v zmysle zákona číslo 313/2001 Zz. zákona o verejnej 

službe.  
2/ Určený plat sa zaokrúhľuje na € smerom nahor. 
3/ Zamestnancom obce možno udeliť odmenu za plnenie pracovných úloh, za kvalitný 

výkon pracovných činnosti, za úspešné výsledky v práci a za jej iniciatívu a húževnatosť - 
polročne. O výške rozhoduje jej vedúci organizácie - starosta obce, prípadne obecné 
zastupiteľstvo. 
 

Článok 7 
       Knihovník, upratovačka - doručovateľka 

 
1/ Knihovníčka je zamestnancom obce na základe uzavretej dohody o vykonaní práce. Jej 

pracovný čas je dva  hodiny týždenne. 
2/ Odmena je vo výške  2,56 €/1 hod. (činnosti). 
 
3/ Upratovačka - doručovateľka je zamestnancom na základe dohody o vykonaní práce.  
Jej pracovný čas je: 

5 hodín týždenne  
 
4/ Odmena je vo výške  2,31 € /1 hod. (činnosti). V odmene je zahrnuté aj doručovanie 
zásielok po obci Jakovany. 

 
5/ Knihovníčke a upratovačke -doručovateľke možno udeliť odmenu za ich kvalitnú prácu. 

O odmene rozhoduje starosta obce - ročne. 
 

    Článok 8 
Správca chaty. 

 
1/ Správca chaty je zamestnancom obce na základe uzavretej dohody o vykonaní práce.  
2/ Odmena je vo výške  2,56 €/1 hod. (činnosti). 

 vydanie chaty – 1 hodina 
 prevzatie chaty – 1 hodina 
 nevyhnutná správa a údržba – 6 hodín/mesiac 
 ¾ platby za prádlo 

 
 
 
 



Článok 9 
   Cestovné náhrady 

 
1/ Poskytovanie cestovných náhrad stanovuje zákon číslo 283/2002 Zz. o cestovných 

náhradách. 
2/ Pracovnou cestou sa pre účely tohto zákona rozumie doba od nástupu zamestnanca na 

cestu na výkon práce do iného miesta ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu 
práce v tomto mieste, do návratu zamestnanca z tejto cesty. 

3/ Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu náleží: 
- náhrada preukázaných cestovných výdavkov, 
- náhrada preukázaných výdavkov na ubytovanie, 
- stravné, 
- náhrada preukázaných nutných vedľajších výdavkov. 

4/ Náhrada za používanie cestných motorových vozidlách pri pracovných cestách. 
- ak sa dohodne zamestnanec so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije 

vlastné motorové vozidlo, náleží mu za každý 1 km jazdy sadzba základnej náhrady a náhrada 
za spotrebované pohonné hmoty podľa cien pohonných hmôt platných v dobe použitia vozidla 
a prepočítané podľa potreby spotreby vypočítanej aritmetickým priemerom z údajov 
uvedených v technickom preukaze vozidla. 

5/ Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť tiež poskytovanie náhrad za použitie 
cestného motorového vozidla vo výške zodpovedajúcej cene cestovného lístka hromadného 
dopravného prostriedku diaľkovej dopravy. 

6/ Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách rozhoduje 
starosta obce, ak náhrady cestovného si uplatňuje starosta obce, potom rozhoduje zástupca 
starostu. 

Článok 10 
Občerstvenie 

 
     Účastníkom zasadnutí, schôdzi poslancom a členom komisií a prizvaným patrí 
občerstvenie v zmysle vyhlášky MF SR číslo 41/59/1996 zo dňa 27.12.1996 nasledovne: 
       

- do 12 hodín trvania zasadnutia –  1,49 € 
- nad 12 hodín trvania zasadnutia –  1,99 € 
 
                                                     Článok 11 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1/ Starosta obce nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach pri nárokoch 
vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. 

2/ Tento poriadok odmeňovania funkcionárov a pracovníkov obce je podmienený 
rozpočtom obce. 

3/ Zmeny a doplnky tohto poriadku odmeňovania schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 
väčšinou všetkých poslancov. 

4/ Poriadok odmeňovania funkcionárov a zamestnancov obce bol schválený obecným 
zastupiteľstvom v Jakovanoch uznesením 29/2010-2014 a 53/2010-2014. 

5/ Tento poriadok odmeňovania nadobúda účinnosť s  platnosťou od 1.1.2013. 
6/ Dňom účinnosti tohto poriadku odmeňovania sa ruší predchádzajúci poriadok 

odmeňovania. 
 

Jakovanoch, 8.3.2013 
 

Marián Dujava, 
starosta obce: 


