OBEC MARGECANY
Obchodná 7, 055 01 Margecany
Starosta obce Margecany na základe § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len ,,zákon
č. 553/2003 Z. z.“) vydáva po prerokovaní so zástupcami zamestnancov tento
PORIADOK ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV
OBCE MARGECANY.
Čl. I.
1) Tento poriadok upravuje odmeňovanie zamestnancov obce Margecany pri výkone práce
vo verejnom záujme a upravuje ich platové pomery.
Čl. II.
Kvalifikačné predpoklady
1) O výkon práce vo verejnom záujme sa môže uchádzať fyzická osoba, ktorá spĺňa
kvalifikačný predpoklad.
2) Kvalifikačný predpoklad ustanovený pre najnáročnejšiu pracovnú činnosť, ktorú má
zamestnanec vykonávať v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, je
a) vzdelanie,
b) osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.
3) Kvalifikačný predpoklad vzdelania je
a) primárne vzdelanie alebo nižšie stredné vzdelanie (ďalej len ,,základné vzdelanie"),
b) nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie (ďalej len ,,stredné
vzdelanie"),
c) úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ďalej
len ,,úplné stredné vzdelanie"),
d) vyššie odborné vzdelanie,
e) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
f) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
g) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
4) Osobitný kvalifikačný predpoklad je absolvovanie špeciálnych skúšok alebo
špecializačných foriem vzdelávania ustanovených osobitným predpisom, ktoré sú
nevyhnutné na získanie oprávnenia vykonávať určenú pracovnú činnosť.
5) Ak zamestnanec pri prijatí do pracovného pomeru nespĺňa osobitný kvalifikačný
predpoklad ustanovený osobitným predpisom je povinný splniť ho v čase ustanovenom
v osobitnom predpise, ak v osobitnom predpise nie je ustanovený čas na splnenie
osobitných kvalifikačných predpokladov, určí ich zamestnávateľ. Po tomto čase nemožno
ich nesplnenie odpustiť.
6) Kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností, miera zložitosti,
zodpovednosti, psychická záťaž a fyzická záťaž týchto pracovných činností sú uvedené
v charakteristikách platových tried pre pracovné činnosti, ktoré sú uvedené v prílohách
č. 1 a č. 2 zákona č. 553/2003 Z. z.
7) Kvalifikačné predpoklady uvedené v katalógu musí zamestnanec spĺňať po celý čas
výkonu práce vo verejnom záujme, ak nie je ustanovené inak.
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Čl. III.
Plat
1) Plat je peňažné plnenie poskytované zamestnancovi za prácu. Za plat sa nepovažuje
náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, náhrada
za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie, náhrada za sťažené
životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí a plnenia
poskytované zamestnancovi podľa osobitných predpisov v súvislosti s vykonávaním
pracovných činností, najmä odstupné, odchodné a cestovné náhrady.
2) Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. patrí
plat, ktorým je
a) tarifný plat,
b) príplatok za riadenie,
c) príplatok za zastupovanie,
d) osobný príplatok,
e) príplatok za zmennosť
f) príplatok za prácu v noci
g) príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu,
h) príplatok za prácu vo sviatok,
i) plat za prácu nadčas,
j) odmena,
k) plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku
3) Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených zákonom č. 552/2003 Z. z.
okrem platu podľa odseku 2 patrí náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo
pracoviska, náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie
a zamestnancovi, ktorému sa poskytuje plat podľa § 22 zákona č. 552/2003 Z. z., náhrada
za sťažené životné podmienky počas výkonu práce vo verejnom záujme v zahraničí.
4) Funkčný plat je súčet tarifného platu, zvýšenia tarifného platu podľa § 7 ods. 7 a 8 zákona
č. 553/2003 Z. z. a príplatkov určených mesačnou sumou podľa odseku 2 písm. c) až j),
l), u) a v). 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 zákona č. 553/2003 Z. z.
5) Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie funkčného
platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave funkčného
platu.
6) Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi plat podľa zákona č. 553/2003 Z. z., všeobecne
záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona a v ich rámci podľa
kolektívnej zmluvy, pracovnej zmluvy alebo vnútorného predpisu zamestnávateľa.
Čl. IV.
Platové triedy a zaraďovanie zamestnancov do platových tried
1) Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej
činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže,
ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa
splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.
2) Zamestnávateľ zaradí vedúceho zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej
pracovnej činností ním vykonávanej, najmenej do platovej triedy, do ktorej je zaradená
najnáročnejšia pracovná činnosť vykonávaná v ním riadenom organizačnom útvare.
3) Ak zamestnanec má vykonávať pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, zaradí ho
zamestnávateľ do niektorej z platových tried 3 až 14.
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4) Ak zamestnanec má vykonávať pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo
manipulačné s prevahou fyzickej práce, zaradí ho zamestnávateľ do niektorých
z platových tried 1 až 7.
5) Zariadenie zamestnanca do platovej triedy musí byť v súlade s
a) charakteristikou platovej triedy a
b) katalógom.
6) Zamestnávateľ môže zaradiť zamestnanca, ktorý dosiahol úplné stredné vzdelanie,
do 9. platovej triedy len vtedy, ak má podľa druhu práce vykonávať pracovnú činnosť
zaradenú v katalógu do tejto platovej triedy a spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad
podľa osobitného predpisu ustanovený na jej vykonávanie.
7) Zamestnanca, ktorý má vykonávať pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo
manipulačné s prevahou fyzickej práce, môže zamestnávateľ výnimočne zaradiť
do 6. platovej triedy alebo do 7. platovej triedy podľa ním vykonávanej najnáročnejšej
pracovnej činnosti, ak na jej vykonávanie podľa rozhodnutia zamestnávateľa stačí stredné
vzdelanie v príslušnom učebnom odbore a najmenej päť rokov odbornej praxe.
8) Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý
vyšší stupeň vzdelania alebo na iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je
stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ktoré sú v katalógu
alebo osobitnom predpise ustanovené pre ním vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú
činnosť.
Čl. V.
Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov
1) Zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí
do jedného z 12 platových stupňov.
2) Započítaná prax podľa zákona č. 553/2003 Z. z. je
a) odborná prax,
b) prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná
činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa; túto prax
zamestnávateľ započíta v závislosti od miery jej využitia na úspešné vykonávanie
pracovnej činnosti, najviac v rozsahu dvoch tretín.
3) Odborná prax na účely zákona č. 553/2003 Z. z. je súhrn znalostí a skúseností získaných
pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú rovnaký alebo obdobný charakter ako
pracovná činnosť, ktorú ma zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa.
4) Do započítanej praxe sa ďalej započítava čas
a) skutočného vykonávania základnej služby alebo náhradnej služby, najviac v rozsahu
ustanovenom osobitným predpisom platným v čase jej vykonávania,
b) civilnej služby v rozsahu jej skutočného vykonávania, najviac v rozsahu 18 mesiacov,
c) starostlivosti o dieťa
1. zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo
rodičovskej dovolenky ustanovenej osobitnými predpismi v čase jej
vykonávania, pričom na jedno dieťa možno započítať najviac 3 roky,
2. s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú
starostlivosť ustanovenú osobitnými predpismi,
d) hodnotený ako čas zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa
osobitných predpisov,
e) doktorandského štúdia v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru
štúdia na úspešné vykonávanie požadovanej pracovnej činnosti,
f) vykonávania funkcie podľa osobitného predpisu.
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5) Ustanovenie odseku 4 písm. c) sa použije, ak sa rodič v tomto čase súčasne v dennom
štúdiu nepripravoval na povolanie, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb.
6) Zamestnancovi, ktorý bol do platovej triedy výnimočne zaradený podľa § 5 ods. 10
zákona č. 553/2003 Z. z., zamestnávateľ z dĺžky započítanej praxe odpočíta dva roky.
Čl. VI.
Tarifný plat
1) Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy podľa § 5 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 zákona č. 553/2003 Z. z.
2) Zamestnávateľ určí tarifný plat vedúcemu zamestnancovi podľa stupnice platových taríf,
podľa ktorej sa určuje tarifný plat jemu podriadeným zamestnancom.
3) Zamestnancovi obce, ktorý zabezpečuje výkon samosprávnej pôsobnosti alebo prenesený
výkon štátnej správy, patrí zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 o 15%.
Okruh týchto zamestnancov určí zamestnávateľ v pracovnom poriadku. Zvýšenie
tarifného platu sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
Čl. VII.
Príplatok za riadenie
1) Vedúcemu zamestnancovi patrí príplatok za riadenie.
2) Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia
percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy,
do ktorej je zaradený. Rozpätie percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia
a pôsobnosti zamestnávateľa je uvedené v prílohe č. 6 zákona č. 553/2003 Z. z.
3) Príplatok za riadenie podľa odseku 2 určí zamestnávateľ s prihliadnutím na náročnosť
riadiacej práce pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
Čl. VIII.
Príplatok za zastupovanie
1) Zamestnanec, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v celom rozsahu nepretržite dlhšie
ako štyri týždne a pre ktorého zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností
vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, patrí od prvého dňa zastupovania príplatok
za zastupovanie v sume príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca.
2) Ak vedúci zamestnanec zastupuje vedúceho zamestnanca na vyššom stupni riadenia
a toto zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností, patrí mu za podmienok
podľa odseku 1 príplatok za zastupovanie. Príplatok za zastupovanie patrí od prvého dňa
zastupovania a zamestnávateľ ho určí v sume príplatku za riadenie zastupovaného
vedúceho zamestnanca, ak je to pre zastupujúceho vedúceho zamestnanca výhodnejšie,
najmenej však v sume príplatku za riadenie určeného zastupujúcemu vedúcemu
zamestnancovi; pôvodne určený príplatok za riadenie mu počas zastupovania nepatrí.
Čl. IX.
Osobný príplatok
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1) Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností a dosahovaných
pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností
možno priznať osobný príplatok až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu.
Osobný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
2) O priznaní osobného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí
rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho
zamestnanca.
3) Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho
platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený.
Čl. X.
Príplatok za zmennosť
1) Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v dvojzmennej prevádzke, trojzmennej
prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke rozvrhol pracovný čas tak, že prácu vykonáva
striedavo vo všetkých zmenách, patrí príplatok za zmennosť mesačne v rámci rozpätia
2,1% až 16,7% platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej
stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 zákona č 553/2003 Z. z. Príplatok
za zmennosť sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. Príplatok
v rovnakom rozpätí patrí aj zamestnancovi, ktorý prácu vykonáva v jednozmennej
prevádzke, ak jeho pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne.
Čl. XI.
Príplatok za prácu v noci
1) Zamestnancovi patrí za hodinu práce v noci príplatok v sume 25% hodinovej sadzby
funkčného platu.
Čl. XII.
Príplatok za prácu v sobotu alebo nedeľu
1) Zamestnancovi patrí za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30%
hodinovej sadzby funkčného platu.

Čl. XIII.
Príplatok za prácu vo sviatok
1) Zamestnancovi patrí za hodinu práce vo sviatok príplatok v sume 100% hodinovej sadzby
funkčného platu.
2) Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu
vo sviatok, patrí mu za hodinu tejto práce hodina náhradného voľna; v tomto prípade
príplatok podľa odseku 1 zamestnancovi nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne
zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inom
dohodnutom čase po vykonaní práce vo sviatok, patrí zamestnancovi príplatok podľa
odseku 1. Za čas čerpania náhradného voľna patrí zamestnancovi funkčný plat.
3) Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, lebo sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný
deň, patrí funkčný plat; sviatok sa považuje za odpracovaný deň.
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4) Funkčný plat a príplatok za prácu vo sviatok nepatrí zamestnancovi, ktorý
neospravedlnene zameškal zmenu bezprostredne predchádzajúcu sviatku alebo
bezprostredne po ňom nasledujúcu alebo zmenu nariadenú zamestnávateľom na sviatok,
prípadne časť niektorej z týchto zmien.
Čl. XIV.
Plat za prácu nadčas
1) Za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi hodinová sadzba jeho funkčného platu
zvýšená o 30%, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni zvýšená o 60%
hodinovej sadzby funkčného platu. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli
na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí mu príslušná časť funkčného platu
a za každú hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna; zvýšenie podľa prvej vety
zamestnancovi nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno
počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inom dohodnutom čase po vykonaní práce
nadčas, patrí zamestnancovi zvýšenie podľa prvej vety.
2) Ak zamestnanec prácu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok,
patria mu aj príplatky podľa § 16 až 18 zákona č. 553/2003 Z. z. Tieto príplatky mu patria
aj vtedy, ak sa mu za prácu nadčas poskytlo náhradné voľno.
Čl. XV.
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.
2) Návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi podľa odseku 1 vrátane jej výšky písomne
odôvodní príslušný vedúci zamestnanec.
Čl. XVI.
Náhrada za pracovnú pohotovosť a náhrada za pohotovosť
3) Ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť mimo
pracoviska, patrí mu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti
a) náhrada v sume 15% hodinovej sadzby jeho funkčného platu alebo 25% tejto sumy,
ak ide o deň pracovného pokoja,
b) s možnosťou použitia pridelených mobilných prostriedkov spojenia náhrada v sume
5% hodinovej sadzby jeho funkčného platu alebo 10% tejto sumy, ak ide o deň
pracovného pokoja.
4) Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti nepatrí za čas, v ktorom došlo počas jej
trvania k vykonávaniu práce; takéto vykonávanie práce je prácou nadčas.
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Čl. XVII.
Odstupné a odchodné
1) Zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru patrí odstupné podľa ust. Zákonníka
práce.
2) Odstupné nepatrí zamestnancovi, u ktorého pri organizačných zmenách alebo
racionalizačných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych
vzťahov na iného zamestnávateľa podľa zákona č. 311/2001 Z. z.
3) Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom
výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ
nedohodne s uvoľňovaným zamestnancom na výplate odstupného inak.
4) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku
na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť je viac ako 70%, odchodné najmenej v sume jeho priemerného
mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením
pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Zamestnancovi
patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného
mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe
žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho
skončení.
Čl. XVIII.
Spoločné ustanovenia
1)

2)
3)
4)

5)
6)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním
súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach zamestnanca , tým nie je dotknutá
povinnosť poskytnúť údaje o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a o iných
peňažných náležitostiach, ak tak ustanoví osobitný zákon.
Tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu a príplatky určené mesačnou sumou sa
zamestnancovi poskytujú za prácu vykonávanú v rozsahu ustanoveného pracovného času.
Tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu a príplatky patria zamestnancovi
v pomernej výške zodpovedajúcej odpracovanému času.
Hodinovou sadzbou funkčného platu na účely zákona č. 553/2003 Z. z. je 1/163
funkčného platu zamestnanca určeného pre pracovný čas 37 a 1/2 hodiny týždenne;
pri zníženej dĺžke pracovného času pod ustanovený rozsah sa hodinová sadzba funkčného
platu úmerne upraví.
Ak je zamestnanec preradený do inej platovej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci
novému zaradeniu odo dňa účinnosti tohto preradenia.
Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí zamestnancovi od prvého dňa mesiaca,
v ktorom dosiahol počet rokov započítanej praxe určený pre vyšší platový stupeň.
Čl. XIX.
Záverečné ustanovenia

1) Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Margecany, ako aj jeho zmeny a doplnky
vydáva starosta obce .
2) Dňom účinnosti tohto poriadku odmeňovania sa ruší Poriadok odmeňovania
zamestnancov obce Margecany zo dňa 4.2.2004 .
3) Tento poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.8.2014.
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4) Pokiaľ tento poriadok odmeňovania neobsahuje bližšie ustanovenia, použijú sa
ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ing. Igor Petrík
starosta obce
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