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Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy Obce Sap na základe ustanovenia 
§11, ods. 4, písm. k, zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov schvaľuje 
  

P O R I A D O K O D M E Ň O V A N I A 
 

Čl. 1 
Všeobecné ustanovenia 

       
Tento poriadok odmeňovania obsahuje zásady odmeňovania  zástupcu  

starostu, hlavného kontrolóra, poslancov, menovaných členov pracovných 
komisií a zamestnancov obce. 
 

Čl.2 
Základné zásady odmeňovania 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sape na základe § 11 ods.4 písm. i) a  k) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade so zákonom 
č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a č. 553/2003 Z. z. o  
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákonom  č. 253/1994 
Z. z.  o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest  v platnom znení, vydáva  tento 

Schváleným spôsobom odmeňovania podľa vyššie uvedených 
podkladových materiálov obecným zastupiteľstvom miestnej samosprávy obce 
Sap sa stáva poriadok odmeňovania pre Obec Sap záväzným. 

 
Čl. 3 

Plat a odmena starostu obce 
 
Plat starostu obce určuje obecné  zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 písm. i) 

zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v 
súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov . 

V zmysle zákona č. 253/94 Z.z. v znení neskorších predpisov starostovi 
obce patrí minimálny plat, ktorý je násobkom priemerného mesačného platu 
pracovníka národného hospodárstva Slovenskej republiky za predchádzajúcich 
kalendárny rok. 

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. pri počte obyvateľov od 501 do 
1000 násobok je 1.65. Takto vypočítaná suma tvorí minimálny plat starostu 
obce. Podľa § 4 ods. 2 obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím 
zvýšiť až o 70%. 
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Čl. 4 
Odmeňovanie funkcionárov, poslancov a menovaných členov pracovných 

komisií  
 

1. Odmeňovanie zástupcu starostu obce Sap 
Zástupcovi starostu obce patrí za výkon funkcie odmena vo výške 70,00 €  

mesačne, ktorá sa vypláca polročne  a zúčtuje sa do 31.12. príslušného roka. 
 

2. Odmeňovanie hlavného kontrolóra obce Sap 
Úväzok hlavného kontrolóra schvaľuje Obecné zastupiteľstvo miestnej 

samosprávy obce Sap v súlade s §11, ods. 4, písm. i, zákona č. 369/1990 Z. z. 
o obecnom zriadení. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce a je odmeňovaný 
mesačne. 

 
3.  Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy 
obce Sap 
 

•  Odmeny za výkon poslaneckej činnosti. 
Poslanec je za svoju činnosť odmeňovaný polročne, pričom sa stanovuje 

jeho  odmena  vo  výške  20,00 €  za  jedno  zasadnutie.  Podkladom pre 
vyplatenie odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
miestnej samosprávy obce Sap. 
 

•  Odmeňovanie predsedov komisií a členov komisií. 
Predsedovia pracovných komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve 

miestnej samosprávy obce Sap sú odmeňovaní  polročne  podľa  počtu zasadnutí 
pracovných komisií a to vo výške 20,00 € za jedno zasadnutie. Členovia 
pracovných komisií sú odmeňovaní ročne vo výške 15,00 € za jedno zasadnutie 
komisie. Podkladom pre vyplatenie odmeny pre predsedov a členov pracovných 
komisií sú prezenčné listiny z ich zasadnutí. 

 
Čl. 5 

Odmeňovanie zamestnancov obce Sap 
 

Zamestnancom obce patrí plat podľa ich zaradenia do príslušnej platovej 
triedy, platového stupňa v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom 
znení. Za správnosť zaradenia zodpovedá starosta obce. Zamestnancom obce 
môže zamestnávateľ udeliť odmenu v súlade s § 20, ods.1, zákona č.553/2003 Z. 
z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme v platnom znení.  
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Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Sap schvaľuje ročný 
objem mzdových prostriedkov pre pracovníkov Obce Sap. 
 

Čl. 6 
Odmeňovanie pracovníkov aktivačnej činnosti 

 
Zásady  pre  odmeňovanie  pracovníkov  aktivačnej činnosti  sú  obdobné 

ako zásady odmeňovania pracovníkov obce. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
refunduje obci mzdové  prostriedky vyplatené koordinátorovi aktivačnej činnosti 
v zmysle dohody uzatvorenej medzi: starostom obce Sap a Úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, v súlade so zákonom č. 5/2004 
o službách v zamestnanosti.   
 
  Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 
 

Tento Poriadok odmeňovania bol schválený uznesením obecného 
zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Sap č. 3/2015 zo dňa 
23.02.2015. Právoplatný je dňom schválenia a účinnosť nadobúda dňom 
23.02.2015. 
 
 
 
 
 
 
             ..................................... 
        Ing. František Miklós 
             starosta obce  


