Platový poriadok
Obce Lipovany
Obec Lipovany po schválení v Obecnom zastupiteľstve dňa 14. 12. 2009 vydáva v zmysle
§ 11 ods. 3 písm. i/, j/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov tento
platový poriadok
Platový poriadok obce Lipovany v prvej časti stanovuje spôsob určovania platu starostu,
odmeňovanie zástupcu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ), v časti
druhej spôsob odmeňovania zamestnancov obecného úradu, hlavného kontrolóra a ďalších
zamestnancov obce.
I.
1. Plat starostu sa určuje podľa § 3, § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 zákona NR. SR č. 253/1994 Z.
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov.
2. Minimálny plat starostu obce je vypočítaný podľa § 3 cit. zákona a § 4 ods. 1 s tým, že
starosta obce je zaradený do 1. platovej skupiny podľa počtu obyvateľov obce
s koeficientom 1,65. Plat sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
3. Odmenu starostu obce podľa § 5 ods. 2 cit. zákona určuje obecné zastupiteľstvo
s účinnosťou od 1. 1. kalendárneho roka.
4. Plat zástupcu starostu obce sa stanovuje vo výške platu poslanca OZ t. j. 5,- €.
V prípade zastupovania starostu obce, patrí zástupcovi starostu plat vo výške platu
starostu. Predpokladom poskytovania platu zástupcu starostu je zastupovanie starostu
a určený okruh pracovných činností, ktoré zástupca starostu vykonáva po dohode so
starostom obce.
5. Poslancovi obecného zastupiteľstva sa určuje odmena za výkon funkcie poslanca vo
výške 5,- € za každú aktívnu účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poslancovi
OZ ako aj starostovi obce môže byť poskytnutý motivačný príspevok za získanie
finančných prostriedkov pre obec formou odmeny v maximálnej výške 1 % zo
získanej sumy podľa finančných možností obce na základe rozhodnutia obecného
zastupiteľstva.
6. Úprava platu starostu a zástupcu starostu obce sa vykonáva každoročne k 1. januáru
v závislosti od výšky priemerného mesačného platu zamestnanca národného
hospodárstva, ktorý je určovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky a počtu
obyvateľov obce.
II.
1. Odmeňovanie zamestnancov obce – zamestnancov obce a ostatných zamestnancov
obce sa v podmienkach obce Lipovany riadi zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov obce pri výkone práce vo verejnom záujme, pracovným
poriadkom obce, kolektívnou zmluvou a týmto platovým poriadkom. V prípade
zamestnancov, ktorí nevykonávajú práce vo verejnom záujme, sa odmeňovanie riadi
Zákonníkom práce.
2. Odmeňovanie hlavného kontrolóra obce sa riadi zákonom číslo 369/1990 Zb.
v platnom znení. Hlavnému kontrolórovi, ktorý je zamestnancom obce v pracovnom
pomere,
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-2je určovaný plat podľa § 18c, ods. 1a a ods. 2. Plat sa zaokrúhľuje na celé eurá
nahor. Úprava platu hlavného kontrolóra obce sa vykonáva každoročne k 1. januáru
v závislosti od výšky priemerného platu zamestnanca národného hospodárstva, ktorý
je určovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky a počtu obyvateľov obce.
Zamestnanci obce vykonávajúci práce vo verejnom záujme sú zaraďovaní do platovej
triedy podľa vykonávaných pracovných činností a spĺňania kvalifikačných
predpokladov vzdelania. Ostatné zložky mzdy patria zamestnancom v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 553/2003 Z. z. v platnom znení.
Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odmenu podľa § 20 zákona 553/2003
Z. z. v platnom znení.
Zamestnancom obce, ktorí nevykonávajú práce vo verejnom záujme patrí mzda
určovaná podľa Zákonníka práce.
Ustanovenia kolektívnej zmluvy platia v oblasti mzdových podmienok v rozsahu
zákona o výkone prác vo verejnom záujme v prípade zamestnancov vykonávajúcich
tieto práce v Zákonníka práce v prípade ostatných zamestnancov.
Účinnosť tohto platového poriadku je od 1. 1. 2010. Týmto platovým poriadkom sa
ruší doteraz platný a účinný platový poriadok v podmienkach obce Lipovany.

V Lipovanoch 15. 12. 2009

Milan Matuška
starosta obce

Platový poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Lipovanoch na 28. zasadnutí
OZ, konanom 14. 12. 2009

