
Obec:

Okres:

Celkový počet zamestnancov obce, ktorí sú/boli k 31. 8. 2022 

odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. ** a  vykonávali 

prenesený výkon štátnej správy 

na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej 

republiky, na úseku registra adries, na úseku starostlivosti o životné 

prostredie, na úseku volieb,

 a obec s matričným úradom aj na úseku matrík, a ktorým 

obec vyplatila odmenu podľa dodatku č. 1 ku KZ*

Vyplatená odmena

(610)

v eurách

Odvody 

(620)

v eurách

Presný dátum

vyplatenia odmeny

Dátum spracovania:

Meno a priezvisko spracovateľa:

Meno a priezvisko starostu obce:

Spracovateľ a starosta obce svojím podpisom potvrdzujú pravdivosť údajov uvedených v tabuľke.

..........................................................................

podpis spracovateľa

Upozornenie:

Vysvetlivky:

Údaje o počte osôb a vyplatených odmenách a odvodoch podľa dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve* zamestnancom obce vykonávajúcich prenesený výkon 

štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky, na úseku registra adries, na úseku starostlivosti o životné 

prostredie, na úseku volieb a na úseku matrík (iba obec s matričným úradom)

Príloha č. 2 k listu č. SVS-OMSZV1-2022/011411

Ak zamestnanec obce vykonával ku dňu 31.8.2022 prenesený výkon štátnej správy na viacerých úsekoch, môže sa mu vyplatiť iba jedna odmena vo výške 

najviac 500 eur (suma sa alikvotne zníži vo vzťahu k rozhsahu pracovného úväzku). Ak obec uplatnila refundáciu odmeny pre toho istého zamestnanca u iného 

ústredného orgánu štátnej správy, v tomto výkaze si ju neuplatňuje!

* Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022

** Celkový počet zamestnancov obce vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy na úsekoch uvedených v tabuľke, ktorých pracovný pomer trval ku dňu 31. 8. 2022 

a sú/boli odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (iba!!!)

podpis starostu obce

..........................................................................


