
Postup spracovania miezd starostov a poslancov.
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1. Zmena starostu/ poslanca v programe mzdy IFOsoft

Pre  správny  výpočet  platu  starostu  a poslancov  je  nevyhnutné,  aby  mali  zadané  správne
príznaky pre kód činnosti v priebehu celého obdobia spracovania. Pre starostu je to „S“ pre kód
činnosti  na prvej strane výpočtu . Pre poslancov sú to kódy „P“ , pre člena komisie pri OCÚ je
to  „M“.

Obr. 1 Zadanie kódu činnosti

 

Poznámka: Prípadné dorovnanie platu starostu v priebehu roka je nutné zadať na prvej strane
výpočtu  miezd,  napríklad  v osobnom  príplatku ,  alebo  v ostatných  odmenách .
Príplatky z druhej strany výpočtu sa do priemerného platu starostu nezapočítavajú!

1.1. Ak nastupuje nový starosta

1.1.1.  „Starého starostu“  je potrebné odhlásiť  (zo  ZP a SP) a ukončiť  jeho pracovnoprávny
vzťah s dátumom, kedy bol zložený sľub nového starostu. Napríklad nový starosta zložil sľub
23.11.2022.

V osobných údajoch starého starostu zadajte na 1.strane dole Pracov. pomer do  23.11.2022.

Obr. 2 Ukončenie pomeru starého starostu v osobných údajoch

Obrázok 1

Vo výpočte mzdy starého starostu zadajte počet pracovných hodín, v ktorých „Starý starosta“ už
nebol starostom.



Obr. 3 Zadanie neodpracovaných hodín starého starostu

1.1.2. „Nového starostu“ je potrebné prihlásiť  do ZP a SP a zadať  do osobných údajov.  Do
kolónky Prac.pomer od  zadajte dátum, kedy nový starosta zložil sľub. Napríklad nový starosta
zložil  sľub  23.11.2022.  Po  opustení opravy  osobných  údajov  zapíšte  zmeny  do  miezd
a nechajte  mzdy  prepočítať.  Program  sám vypočíta  a  naplní  neodpracované  hodiny  a  tiež
rozdelí dni na soboty a nedele.

Obr. 4 Zadanie nástupu pracovného pomeru nového starostu

1.2. Pôvodný starosta ostáva vo funkcii - bol znova zvolený.

Aj keď ide o tú istú osobu, v ZP a SP ho musíte odhlásiť a znova prihlásiť, pretože ide o nový
pracovný pomer.

1.2.1. V mesiaci, kedy zložil sľub, zapíšete starostu pod novým osobným číslom.
Pozor, nemôžete v starom zázname len zmeniť osobné číslo! Starý starosta ostáva v osobných
údajoch.

Pri  vložení  nového  záznamu  môžete  „starého  starostu“  skopírovať  klávesom  [+] a zmeniť
osobné číslo, musíte však tiež skontrolovať  aj ostatné údaje, ktoré sa skopírovali  do nového
záznamu a prípadne ich opraviť.

„Starého starostu“ ukončíte ako v odstavci 1.1.1. (Pracov. pomer do  23.11.2022).

„Novému  starostovi“  s prideleným  novým  osobným  číslom  zadajte  dátum  nástupu
podľa odstavca 1.1.2., no dátum pracovného pomeru sa nemôže prekrývať, Pracov. pomer od
bude 24.11.2022.

V mzdových údajoch v 11. mesiaci je ďalej potrebné prepojiť oba pracovné pomery (ide o toho



istého človeka). Urobíte to na piatej strane v mzdových údajoch. V zázname „starého starostu“
do kolónky OsČ pre hlavný pracovný pomer zadajte osobné číslo „nového starostu“.

Obr. 5 Zadanie OsČ pre Hlavný prac.pomer v starom starostovi

Po mesačnej uzávierke sa toto prepojenie zruší, „starý starosta“ do nového mesiaca neprejde,
pretože ste ukončili jeho pracovný pomer.

Poznámka: Ak máte v mzdách osobu s viacerými pracovnými pomermi tej istej osoby, musíte
po  výpočte  miezd  jednotlivých  zamestnancov  použiť  funkciu  Prepočet  všetkých
údajov .

Pri poslancoch je postup ten istý, ako pri starostoch (aj prihlásenie a odhlásenie do poisťovní).
Prepájanie  cez  osobné číslo  v mzdách  nie  je  potrebné,  iba  ak  by  boli  v rámci  toho  istého
mesiaca vyplatené dve odmeny tomu istému poslancovi - za staré aj nové volebné obdobie.

2. Výpočet náhrady za nevyčerpanú dovolenku starostu

Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi možno poskytnúť, len ak:

1. Nárok na dovolenku starostovi vznikol
2. Dovolenku nemôže starosta vyčerpať ani do konca budúceho kalendárneho roka
3. Obecné zastupiteľstvo svojim uznesením schválilo jej preplatenie starostovi

Sumu za nevyčerpanú dovolenku vypočítate ako hodinový dovolenkový priemer, vynásobený
počtom hodín  nevyčerpanej  dovolenky.  Priemerný  mesačný plat,  aj  dovolenkový  priemer si
môžete  zobraziť  v  tlačovej  zostave  Ročné  spracovanie/  dovolenkové  priemery ,  kde
skumulujete obdobie posledných 12 mesiacov. Pre náš prípad, keď starosta ukončil pracovný
vzťah v mesiaci 11/2022, skumulujte mesiace 11/2021 až 10/2022.

Vypočítanú sumu za nevyčerpanú dovolenku zadajte zadajte do kolónky NevyčerpDovolenka
na prvej strane výpočtu miezd.

Obr. 6 Zadanie sumy za nevyčerpanú dovolenku



3. Vyplatenie odstupného po zániku pracovného vzťahu

Po zániku mandátu starostu patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce v sume

1. Dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu,  ak vykonával  funkciu dlhšie
ako šesť mesiacov,

2. Trojnásobku  jeho  priemerného  mesačného  platu,  ak  vykonával  funkciu  jedno
funkčné obdobie,

3. Štvornásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dve po
sebe nasledujúce funkčné obdobia,

4. Päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu najmenej
tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia

Ak je starosta znovu zvolený, nárok na odstupné nemá.

Priemerný mesačný plat sa počíta za posledných 12 mesiacov, ako v kapitole 2.

Prešov, november 2022


