
    Obecné zastupiteľstvo v Liskovej zákona podľa zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje tento : 

PORIADOK   ODMEŇOVANIA
OBCE LISKOVÁ

Čl. I
Rozsah platnosti

1. Tento poriadok odmeňovania upravuje :

a)   platové pomery zamestnancov Obecného úradu v Liskovej
b)   platové pomery starostu  obce 
c)   platové pomery hlavného kontrolóra obce
d)   platové pomery riaditeľa Základnej školy s materskou školou Lisková
d)  odmeňovanie osôb podieľajúcich sa na zabezpečovaní samosprávy obce.

Čl. II
                                               Platové pomery zamestnancov

Platové pomery zamestnancov Obecného úradu v Liskovej upravuje zákon č. 
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
zmien a doplnkov.

Čl. III
Plat a odmena starostu obce

 
1. Starostovi  patrí  plat  v zmysle  zákona č.  253/1994  Zb.  o  právnom postavení  a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zmien a doplnkov.
2. Plat starostu je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov 
obce, ktorý je v obci Lisková  2,20.

3.  Starostovi obce možno poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu 
výkonu funkcie až do 50% súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje, 
prípadne mimoriadne odmeny v zmysle osobitného predpisu.

4. Odmenu a mimoriadnu odmenu schvaľuje obecné zastupiteľstvo   raz za štvrťrok. 



Čl. IV
Plat a odmena hlavného kontrolóra obce 

1. Plat hlavného kontrolóra upravuje zákon č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov.    

2. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu 
obyvateľov obce. Koeficient v obci Lisková je 1,54.

3. Hlavnému kontrolórovi obce, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu /má len 
čiastočný úväzok/,  patrí plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu 
vykonávanej funkcie. 

      Dĺžku pracovného času hlavnému kontrolórovi v Liskovej  určuje obecné 
zastupiteľstvo.

4. Hlavnému kontrolórovi môže obecné zastupiteľstvo schváliť mesačnú odmenu až 
do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra určeného podľa ods.2 s 
 prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu verejnej funkcie .

5.

Čl. V
Platové pomery riaditeľa Základnej školy s materskou školou Lisková

      Platové pomery riaditeľa Základnej školy s materskou školou Lisková upravuje 
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
zmien a doplnkov.

       Príplatok za riadenie určuje starosta obce s prihliadnutím na náročnosť práce 
pevnou sumou v zmysle zákona č. 131/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a o doplnení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov.

Čl. VI
Odmeny osobám podieľajúcim sa na zabezpečovaní samosprávy a potrieb 

obce

1./ Odmeňovanie zástupcu starostu obce 

         Zástupcovi starostu obce schvaľuje  mesačnú  odmenu podľa vykonanej práce  
na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo po ukončení štvrťroka.

2./ Odmeňovanie členov  obecného zastupiteľstva (OZ)  a komisií

Uznesením obecného zastupiteľstva boli schválené nasledovné odmeny:

      Poslanec   za účasť na zasadnutí OZ                                                350,- Sk 

      Predseda komisie za  účasť na  zasadnutí komisie                            400,- Sk



      Člen komisie za  účasť na  zasadnutí komisie                                    300,- Sk

     Člen obecnej rady za  účasť na  zasadnutí  obecnej rady                   300,- Sk

      Odmeny  sa vyplácajú na základe prezenčných listín z jednotlivých zasadnutí 
v prvom výplatnom termíne po uplynutí polroka.

      Odmena pre predsedov a členov komisií sa vyplatí len v prípade,  ak je komisia 
uznášaniaschopná  /- na zasadnutí komisie sa musí zúčastniť nadpolovičná väčšina 
členov komisie/.

      Ak účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva, člena komisie na 
zasadnutí komisie, člena obecnej rady na zasadnutí obecnej rady bola nižšia ako 
60% trvania zasadnutia, odmena mu nepatrí. 

3./  Odmeny poslancom a osobám podieľajúcim sa na zabezpečovaní samosprávy,
     za vykonanie mimoriadnych úloh osobitne schvaľuje uznesením obecné 

zastupiteľstvo.

4./  Určenie odmien za práce vykonávané na dohodu je v kompetencii starostu obce 
v zmysle platných vnútorných predpisov obce. 

Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1.   Dňom účinnosti tohto poriadku odmeňovania sa ruší poriadok odmeňovania obce 
Lisková,  schválený dňa 22.6.1999 uznesením  Obecného zastupiteľstva v Liskovej 
č. 35/1999.

2. Tento poriadok odmeňovania schválilo Obecné zastupiteľstvo v Liskovej 
uznesením č 139, dňa 31.3.2008 a nadobúda účinnosť dňa 1.4.2008.

V Liskovej,  1. apríla 2008

                                                                                 Ján  L a u k o
                  starosta obce


