
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach na základe zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a na základe zákona č. 553/03 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme schvaľuje
PLATOVÝ   PORIADOK

pre odmeňovanie zamestnancov obce
 

§1
Rozsah platnosti

1.   Tento platový poriadok upravuje platové pomery zamestnancov obce, t. j. zamestnancov 
a)      obecného úradu (ďalej len „OcÚ") 
b)     riaditeľa ZŠ a MŠ 
d)     platové pomery starostu obce a hlavného kontrolóra upravujú osobitné predpisy (zákon 
253/94 Z. z., 369/90 Zb.) 
  

§2
Plat

1. Zamestnancovi patrí: 
tarifný plat, ktorý zodpovedá jeho zaradeniu do platovej triedy a do platového stupňa. 
2.    Starosta obce zaradí zamestnanca obce podľa 
najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej a 
psychickej záťaže, ktorú má vykonávať v rámci opisu pracovnej činnosti 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 č. 
553/2003 Z. z. Zaradenie zamestnanca do platovej triedy musí byť v súlade 
s charakteristikou platovej triedy a katalógom pracovných činností. 
3.    Starosta obce môže priznať, riaditeľovi ZŠ a riaditeľovi MŠ, ostatným zamestnancom osobný 
príplatok podľa limitu.  Limit osobného príplatku je 100 % platovej  triedy najvyššieho 
platového stupňa, do ktorej je zamestnanec zaradený podľa Prílohy č. 3 a Prílohy č. 4 cit. 
zákona. 
4.    Zamestnancom uvedených v § 10  písm. a) a b) Platového poriadku patrí zvýšenie   tarifného 
platu o 15 % podľa § 7 ods. 7 zákona 553/03 Z. z. 
5.  Riaditeľa ZŠ a MŠ zaradí do platovej triedy a platového stupňa starosta obce. 
  

§3
Príplatok za riadenie

1.      Riaditeľovi ZŠ a riaditeľovi MŠ patrí príplatok za riadenie. Príplatok za riadenie  určí starosta 
obce podľa zákona 553/2003 Z. z.  
 

§4
Odmeny

1.   Zamestnancom obce možno poskytnúť odmenu za 
a/       kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej 
           rámec pracovných činností vyplývajúcich z druhu práce, 
b/    splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy 
           alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, 
c/          pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov 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. 

§5



Odchodné

Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na dôchodok patrí 
zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku. Nad 
ustanovený rozsah poskytne zamestnancovi odchodné v zmysle Kolektívnej dohody. 
 

§6
Ostatné odmeny a príplatky

Plat za prácu nadčas § 19 zákona 553/03 Z. z., príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu § 
17, príplatok za prácu vo sviatok § 18, náhrada za pracovnú pohotovosť a náhrada za 
pohotovosť § 21, určuje starosta obce. Zamestnancom OcÚ za dobu práce nadčas prislúcha 
poskytnutie náhradného voľna. 
 

§7
Spoločné ustanovenia

1. Pracovný čas zamestnancov obce je 37,5 hodín týždenne. 
 
2.      Pracovná doba zamestnancov obce je 

a) na OcÚ v pondelok             7,00 – 15,00 hod. 
                          v utorok, štvrtok     7,00 – 15,00 hod. 

                                       v stredu                  7,00 – 16.30 hod.     
                                       v piatok                   7.00 – 13.00 hod. 

b) prestávky na odpočinok a jedenie od 11.30 – 12.00 hod. 
v utorok a štvrtok nie sú stránkové dni. 
Pracovná doba zamestnancov MŠ:                        1. smena od  6.00 – 11.30 hod. 
                                                                                            2. smena od 10.25 – 16.00 hod.   
3. Výplatné termíny zamestnancov obce sú 
a)     na OcÚ  do  10. v mesiaci,  výplata na osobný účet zamestnanca  
  
4.            Za dobu na školení, štúdium popri zamestnaní a za účelom prehlbovania si kvalifikácie na 
výkon práce dohodnutej  v pracovnej zmluve §  140 Zákonníka práce poskytne sa 
zamestnancovi obce plat vo výške priemerného zárobku bez platu za prácu nadčas. 
 
5. Právomoc nadriadeného orgánu vykonávajú voči obci zákonodarné orgány. 
 

§8
Spoločné ustanovenia

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate,  o náležitostiach s ním 
súvisiacich a iných peňažných náležitostiach zamestnanca. 
 

§9
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa doterajší Platový poriadok z roku 1991. 
§10

Účinnosť
Platový poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

                                                            Mária Mišáková v. r. 
starostka obce 
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