
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

V súlade s ustanovením ~ 31 zákona Č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon o odmeňovaní“), * 231 Zákonníka práce
a zákona Č. 2/199 1 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov zmluvné strany

OBEC NEVERICE,
zastúpená starostom obce Eduardom Kajabom
(d‘alej len zamestnávateľ)

na jednej strane

a

Základná organizácia SLOVES, v ktorej sú združené Obecné samosprávy okresu Zlaté
Moravce,
zastúpená predsedom závodného výboru Ing. Bohumírom Sabíkom

na druhej strane

uzatváraiú tútn



Čast‘i
Všeobecné ustanovenja

Článok 1

Cieľom tejto kolektívnej zmluvy je udržat‘ sociálny zrnier, a preto zmluvné strany budú pri
riešení vzájomných vzt‘ahov prednostne používať prostriedky kolektívneho vyjednávania.

Článok 2

Touto kolektívnou zmluvou sa podrobnejšie upravujú:
a) postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzt‘ahy zmluvných strán,
b) pracovnoprávne vzt‘ahy,
c) platové podmienky,
d) sociálna oblasť a sociálny fond

Clánok 3

Táto kolektívna zmluva sa vzťahuje na všetkých zamestnancov zamestnávateľa okrem
zamestnancov organizovaných v inej odborovej organizácii (pracovníci školstva).

Článok 4

Zamestnávateľ nebude diskriminovať členov a funkcionárov základnej organizácie za ich
členstvo, námety, kritické pripomienky a činnost‘ vyplývajúcu z výkonu odborovej funkcie.
Súčasne bude plne rešpektovať právnu ochranu funkcionárov základnej organizácie.

Časť II
Postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzt‘ahy

Článok 5

Zamestnávateľ uznáva základnú organizáciu a jej závodný výbor za jediného predstaviteľa
všetkých zamestnancov zamestnávateľa v kolektívnom vyjednávaní, uznáva práva odborov
vyplývajúce z platných pracovnoprávnych predpisov a tejto kolektívnej zmluvy.

Článok 6

Zamestnávateľ poskytne na prevádzkovú činnost‘ základnej organizácii bezplatne miestnosf
s nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou.



Článok 7

Zamestnávateľ poskytne zamestnancom na výkon funkcie v odborovom orgáne a účasť na
odborárskom vzdelávaní pracovné voľno s náhradou mzdy v sume ich priemerného zárobku.

Článok 8

Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ zabezpečí úhradu členských príspevkov formou
zrážky zo mzdy členom záldaclnej organizácie na záldade ich predchádzajúceho písomného
súblasu. Takto získané členské príspevky zamestnávateľ poukáže na účet závodného výboru
záldadnej organizácie najneskór do 10 pracovných dní Po termíne vyúčtovania mzdy.

Článok 9

Zamestnávateľ sa zaväzuje, že bude prizývat‘ zástupcu závodného výboru na každú poradu
vedenia organizácie, ak budú predmetom rokovania pracovné, ekonomické a sociálne podmienky
zamestnancov. Zároveň sa zaväzuje, že všetky vnútomé predpisy organizácie, týkajúce sa
pracovných, ekonomických a sociálnych podmienok zamestnancov predloží na pripomienkovanie
závodnému výboru odborovej organizácie.

Časť III
Pracovnoprávne vzťahy

Článok 10

Záldadná odborová organizácia uznáva právo zamestnávateľa organizovaf, nadit‘ a kontrolovat‘
pracovnú čirmosť zamestnancov a vytvárať pniestor pre dodržiavanie pracovnej disciplíny.

Článok 11

Zamestnávateľ vykoná zmeny v platnom pracovnom poriadku, alebo vydá nový pracovný
poriadok len s predchádzajúcim súhlasom závodného výboru odborovej organizácie, inak bude
pracovný poriadok neplatný.

Článok 12

Pracovný čas je 37,5 hodín týždenne.



Článok 13

Pracovný čas je rovnomerne rozvrhnutý na pat‘ pracovných dní v týždni.

Článok 14

Zamestnávateľ započíta do pracovného času čas potrebný na očistu Po skončení práce v dIžke
15 minút zamestnancom vykonávajúcim tieto pracovné činnosti: vodič — údržbár - robotník,
upratovačky - školníčky, opatrovatel‘ky, kuchárka.

Článok 15

Prestávka na odpočinok a stravovanie je v rozsahu 30 minút pre zamestnancov a móže byť
čerpaná v časovom rozpätí od 12.00 hod. do 13.00 hod. Prestávka na odpočinok a jedenie sa
nezapočítava do pracovného času.

Článok 16

Pracovnýpomer na dobu určitú

Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúf najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na
určitú dobu možno predlžit‘ alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.
Ďalšie predlženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú možno
dohodnút‘ do 2 rokov alebo nad 2 roky len z dóvodov uvedených v ~ 48 ods. 4 písm. b) a d)
Zákonníka práce:

. Ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva opatrovateľskú službu podľa osobitného
predpisu.

. Ak ide o zamestnanca, ktorý má pracovný porner uzatvorený na základe projektov,
spoluprácou s Európskym sociálnym fondom, Uradom práce a rodiny a mé inštitúcie,
ktoré spolupracujú s organizáciou ( koordinátori, komunitní pracovníci, a pod.).

Článok 17

Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho
súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrbnutia
pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a bude nariaďovaná len
v tomto rozsahu a za týchto podmienok:



. V kalendárnom roku možno nariadif zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac
150 hodín. Práca nadčas nesmie presialmut‘ v priemere 8 hod. týždeime v období
najviac štyroch mesiacov Po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami
zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe
nasledujúcich.

Z: ukladá ust. ~ 97 Zákonníka práce a umožňuje ~ 31 ods. 3 zákona o odmeňovaní

Článok 18

Zamestnancom sa predlžuje dovolenka o 1 týždeň nad výmeru uvedenú v * 103 ods. 1 až 3.

Článok 19

1. Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak nie je d‘alej uvedené inak.
2. Výpovedná doba zaniestnanca, ktorému je daná výpoveď z dóvodov uvedených v ~ 63

ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce alebo z dóvodu, že zamestnanec strati!
vzhl‘adom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dihodobo spósobilosf
vykonávať doterajšiu prácu, je

a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia
výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
b) tn mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia
výpovede trval najmenej pät‘ rokov.

3. Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z mých dóvodov ako podl‘a
odseku 2, je dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu
doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.

4. Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu
doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace.

5. Výpovedná doba začína plynúť od prvého di~ia kalendárneho mesiaca nasledujúceho Po
doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho
mesiaca.

Článok 20

1. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné nad rozsah ustanovený v ~ 76a ods. 1,
2 Zákonníka práce, v stirne jedného fimkčného patu zarnestnanca pri prvom skončení
pracovného pomeru Po nadobudnutí nároku na:
a) invalidný dóchodok, ak pokles schopnosti vykonávat‘ zárobkovú činnost‘ je viac ako

70%,
b) predčasný starobný dóchodok alebo
c) starobný dóchodok.

2. Zarnestnávateľ poskytne zarnestnancovi odchodné podľa odseku 1, ak zarnestnanec
požiada o poskytnutie uvedeného dóchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do
desiatich pracovných dní Po jeho skončení.
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Článok 21

1. Zmiuvné strany sa dohodli, že celková výška príspevku zamestnávatei‘a na dopinkové
důchodkové sporenie je 6,64 € mesačne najedného zamestnanca

2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom príspevok na dopinkové dóchodkové sporenie
v zmysle Zamestnávateľskej zmiuvy o doplnkovom dóchodkovom sporení uzatvorenej
medzi zamestnávateľom a spoločnosfou. Zamestnanec má právny nárok na príspevok
podl‘a predchádzajúcej vety.

3. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že zmenu dohodnutej sumy príspevku na dopinkové
dóchodkové sporenie v zamestnávateľskej zmluve prerokuje s odborovou organizáciou
a dohodne so zamestnancom.

4. Zamestnanec, ktorý si chce uplatniť nárok na príspevok na dopinkové dóchodkové
sporenie je povinný predložit‘ žiadost‘ o poskytnutie príspevku spolu s kópiou zmluvy
5 príslušnou poisťovňou.

Článok 22

Závodný výbor odborovej organizácie uplatní právo kontroly nad dodržiavaním
pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ako aj záväzkov z kolektívnej zmluvy. Termín a
rozsah kontroly oznámi závodný výbor zamestnávateľovi 10 dní pred jej uskutočnením.

Časť IV
Piatové podmienky

Článok 23

Odmeňovanie zamestnancov je stanovené na základe zákona NR SR 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. Táto kolektívna zmluva v súlade s
31 tohto zákona upravuje niektoré podmienky a náležitosti poskytovania platových zložiek.

Z: upravuje ~9 1 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme

Článok 24

Do doby rozhodnej pre zaradenie zamestnanca do prislušného platového stupňa sa zapoČítava
doba inej než požadovanej pracovnej čimiosti v rozsahu dvoch tretín, ak zamestnávateľ rozhodne
o jej využiteľnosti pre úspešný výkon pracovnej Činnosti.

Z: vyplýva z ust. ~ 6 ods. 2 zákona o odmeňovaní niektorýclz zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme
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Č!ánok 25

Zamestnancovi, ktorý vykonáva remeselné, manuálne alebo manipulačné pracovné činnosti a je
zaradený do platovej triedy 1 až 5, určí zamestnávateľ tarifhý plat v rámci rozpätia najnižšej a
najvyššej platovej triedy, do ktorej ho zaradil, bez závislosti od dlžky započítanej praxe.

Ide o tieto pracovné činnosti:

- vodič — údržbár - robotník
- upratovačka, školnička
- kuchárka
- opatrovateľka

Z: umožňuje ust. ~ 7 ods. 4 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancovpri výkone práce
vo verejnom záujme

Článok 26

o priznaní osobného príplatku, zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje štatutár. Limit
osobného príplatku je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do
ktorej je zamestnanec zaradený. Výšku priznaného osobného príplatku štatutár móže zníŽit‘ len
v prípade ak zamestnanec nedodrží podmienky na poskytnutie osobného príplatku.

Z: vyplýva z ust. ~ 10 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme

Článok 27

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov
veku vo výške jeho jednomesačného funkčného platu.

Článok 28

Zamestnávateľ móže poskytovat‘ zamestnancovi odmenu za:
a) kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec
pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce,
b) splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, alebo
vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy,
c) poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru alebo mimoriadnej udalosti, pri likvidácii a
odstraňovaní ich následkov, pri ktorých móže dójsť k obrozeniu života, zdravia alebo majetku.
Z: umožňuje ust. ~ 20 zákona o odmeňovaní niektorýcl, zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme



Časť V
Sociálna oblasť a sociálny fond

Článok 29
Zamestnávateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov stravovanie. Pre zamestnancov u ktorých
častá zmena výkonu práce vyplýva zo zvláštnej povahy povolania, zo zdravotných dOvodov
a v mých odóvodniteľných prípadoch zamestnávateľ ponecháva voľnosť stravovania v mých
stravovacích zariadeniach formou stravných lístkov.

Z: ukladá ust. ~ 152 ods. 1 Zákonníka práce

Článok 30

Sociálny fond sa bude tvorit‘:

1. Povinným prídelom vo výške 1 % zo základu ustanoveného v ~ 4 ods. 1 zákona č.
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde (d‘alej len „zo základu“).

2. Ďalším pridelom vo výške 0,25 % zo základu zo súbrnu funkčných platov zúčtovaných
zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.

3. Z d‘alších zdrojov podl‘a ~ 4 ods. 2 cit. zákona.

Článok 31

Zmluvné strany sa zaväzujú pri používaní sociálneho fondu postupovať podľa „Zásad pre
používanie sociálneho fondu“.

Článok 32

Zmluvné strany sa budú pri používaní prostriedkov sociálneho fondu riadiť rozpočtom sociálneho
fondu pre príslušný rok.

Článok 33

Zamestnávateľ poskytne závodnému výboru na požiadanie prehl‘ad o tvorbe a čerpaní sociálneho
fondu.

Článok 34

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti
a ocbrany zdravia pri práci a protipožiarne predpisy.
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ČASt VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 35

Táto kolektívna zmluva je platná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami. Účinnost‘
kolektívnej zmluvy sa začína dňom 1. jĺina 2013, pričom je záväzná pre zmluvné strany a pre ich
právnych nástupcov v dobe jej platnosti.

Článok 36

Kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie do 31. 12. 2013 . Jej platnosť sa vždy predlžuje na
obdobie d‘alšieho kalendárneho roka, ak pred ukončením doby jej platnosti ktorákol‘vek zo
zmluvných strán nepodá návrh na uzatvorenie novej zmluvy.

Článok 37

Každá zo zmluvných strán móže navrbnúť rokovanie o zmene alebo doplnení tejto kolektívnej
zmluvy. Na návrh je druhá strana povinná písomne odpovedat‘ do 15 dní odo dňa obdržania
návrhu.

Článok 38

Zmeny a dodatky prijaté zmluvnými stranami sú záväzné Po ich podpísaní oprávnenými
zástupcami.

Článok 39

Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie tejto kolektívnej zmluvy bude kontrolované v polročných
intervaloch na spoločnom rokovaní zamestnávateľa a závodného výboru odborovej organizácie.

Článok 40

Zamestnávatel‘ zabezpečí do 15 dní od podpísania tejto kolektívnej zmluvy, aby jeden exemplár
zmluvy bol k dispozícii na každom pracovisku zamestnávateľa; to platí obdobne pre závodný
výbor odborovej organizácie v rámci jeho pósobnosti.



Článok 41

Kolektívna zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží dye vyhotovenia.

V Nevericiach dňa 3 1.5.2013

Ing. Bohumír Šabík
predseda ZO SLOVES

r~~‘ -~“~ ~lř ‚q~,

; - ov ‚‘,;,.

. ~ ~... :‘~

L. avyok.~.

Eduard Kajaba
starosta obce Neverice
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