V súlade s ustanovením § 53 zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení
neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 2/ 1991 Zb. o kolektívnom vyj ed.návaní
v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce zmluvné strany

MESTO KROMPACHY,zastúpene primátorom p. Jakubom Zahradníkom
(ďalej len zamestnávateľ)
na jednej strane

a
Základná organizácia SLOVES pri Mestskom úrade v Krompachoch,
zastúpená predsedníčkou ZVp. Martou Slovinskou,

na druhej strane
uzatvárajú túto

Kolektívnu zmluvu
na rok 2003
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Časť l.
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Cieľom tejto kolektívnej zmluvy je udržať sociálny mier, a preto zmluvné
strany budú pri riešení vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky
kolektívneho vyjednávania.
Článok 2
Touto kolektívnou zmluvou sa upravujú:
postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán,
pracovnoprávne vzťahy,
platové podmienky,
sociálna oblasť a sociálny fond.
Článok 3
Táto kolektívna
zamestnancov
MsÚ a
"zamestnanci")

zmluva sa vzťahuje
na
funkcionárov
mesta,
MsP, matriky a opatrovateľky v DOS (ďalej len

Článok 4
Zamestnávateľ nebude diskriminovať členov a funkcionárov základnej
organizácie za ich členstvo, námety, kritické pripomienky a činnosť vyplývajúcu
z výkonu odborovej funkcie. Súčasne bude plne rešpektovať právnu ochranu
funkcionárov základnej organizácie.

časť D.
Postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy
Článok 5
Zamestnávateľ uznáva základnú organizáciu a jej závodný výbor za
jediného predstaviteľa všetkých zamestnancov v kolektívnom vyjednávaní,
uznáva práva odborov vyplývajúce z platných pracovnoprávnych predpisov a
tejto kolektívnej zmluvy.
Článok 6
Zamestnávateľ poskytne na prevádzkovú činnosť základnej orgamzacn
potrebné materiálne a organizačné podmienky, možnosť bezplatne používať
bežné komunikačné prostriedky, telefón, fax, poštovné poplatky, rozmnožovaciu
techniklj, vrátane materiálu a služieb, služobné auto.
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Článok 7
Zamestnávateľ poskytne zamestnancom na výkon funkcie v odborovom
orgáne a účasť na odborárskom vzdelávaní pracovné voľno s náhradou mzdy.
Článok 8
Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ zabezpečí úhradu členských
príspevkov formou zrážky zo mzdy členom základnej organizácie na základe ich
predchádzajúceho písomného súhlasu. Takto získané členské príspevky
zamestnávateľ poukáže na účet závodného výboru základnej organizácie
najneskôr do 5 pracovných dní po termíne vyúčtovania mzdy vo výške 1% čistej
mzdy.
Článok 9
Zamestnávateľ sa zaväzuje, že bude prizývaťzástupcu závodného výboru
na každú poradu primátora mesta, pokiaľ budú predmetom rokovania
pracovné, ekonomické a sociálne podmienky zamestnancov. Zároveň sa
zaväzuje, že všetky vnútorné akty organizácie, týkajúce sa pracovných,
ekonomických a sociálnych podmienok zamestnancov
predloží na
pripomienkovanie závodnému výboru.
Časť m.
Pracovnoprávne vzťahy
Článok 10
Základná organizácia uznáva právo zamestnávateľa organizovať, riadiť,
odmeňovaťa kontrolovaťpracovnú činnosť zamestnancov a vytvárať priestor pre
dodržiavaniepracovnej disciplíny.
Článok 11
1/.
2/

Zamestnávateľ prerokuje každú zmenu platného organizačného poriadku
so závodnýmvýborom.
Pracovné vzťahy zamestnancov sú zahrnuté v Pracovnom poriadku
zamestnancov mesta Krompachy a vo Vnútornom predpise Mestskej
polície v Krompachoch, ktoré vydal zamestnávateľ. Akékoľvek zmeny
v týchto predpisoch, alebo ich nové vydanie vykoná zamestnávateľ až po
dohode so ZV, čím budú zaručené oprávnené záujmy zamestnancov.
Článok 12

Pracovný

aj

Čas

je rozvrhnutJ}

takto:

týždenný pracovný čas je 37,5 hod. Denná polhodinová prestávka na
jedenie a oddych, ktorá sa nezapočítava do pracovného času, je:
• MsÚspravidla od 11,30 hod do 12,00 hod
• MsP, upratovačky a iné robotnícke profesie po odpracovaní 4 hodín
pracovne] smeny

Nárok na prestávku na jedenie a oddych má iba ten zamestnanec, ktorého
denný pracovný čas nie je kratši ako 6 hodin.
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Článok 13
Prácu nadčas možno vykonávať na základe oprávneného pokynu alebo
predchádzajúceho súhlasu primátora, prednostu MsÚ, náčelníka MsP, alebo
priameho nadriadeného, a to najviac v rozsahu, ktorý povoľuje zákon. Za prácu
nadčas sa prednostne poskytuje pracovné voľno, spravidla do ukončenia
kalendárneho mesiaca, najdlhšie do ukončenia nasledujúceho mesiaca.
Prácu nadčas so súhlasom zamestnávateľa- je možné aj preplatiť, ak
zamestnanec si nemôže vybrať za ňu náhradné voľno.

Článok 14
1.

2.

3.

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancom, s ktorými skončí pracovný pomer
z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. aj a b j Zákonníka práce okrem
obligatórneho dvojmesačného odstupného ďalšie odstupné, a to vo výške:
aj
troch funkčných platov, ak zamestnanec rozviaže pracovný pomer
dohodou v mesiaci, v ktorom mu bola doručená výpoveď z pracovného
pomeru alebo mu bolo oznámené, že s ním. bude skončený pracovný
pomer výpoveďou z organizačných dôvodov,
bj
dvoch funkčných platov, ak zamestnanec rozviaže pracovný pomer
dohodou do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom mu bola doručená výpoveď z pracovného pomeru alebo mu bolo
oznámené, že s ním bude skončený pracovný pomer výpoveďou
z organizačných dôvodov,
cj
jedného funkčného platu, ak zamestnanec rozviaze pracovný
pomer dohodou najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca
nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom mu bola doručená výpoveď
z pracovného pomeru alebo mu bolo oznámené, že s ním bude skončený
pracovný pomer výpoveďou z organizačných dôvodov.
Zamestnancom, ktorí dovŕšili 45 rokov veku a vykonávali verejnú službu
najmenej 15 rokova s ktorými bude skončený pracovný pomer z dôvodov
uvedených v § 63 ods. 1 písm. aj a b j Zákonníka práce, vyplatí
zamestnávateľ okrem odstupného ďalšie odstupné, a to vo výške troch
funkčných platov.
Odstupné vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi v najbližšom výplatnom
termíne pre výplatu mzdy, ak sa so zamestnancom nedohodne inak.

Článok 15
1.

2.

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancom pri skončení pracovného pomeru
po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo
dôchodok za výsluhu rokov odchodné vo výške trojnásobku funkčného
platu zamestnanca.
Ak pracovný pomer zamestnanca bude trvať naďalej po vzniku na
starobný dôchodok, nárok na vyplatenie ďalšieho odchodného zaniká.
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Článok 16
Zamestnávateľ bude štvrťročne predkladať závodnému výboru správy o
dohodnutých nových pracovných pomeroch a oboznamovať závodný výbor
s pripadmi skončenia pracovného pomeru, okrem pripadov VPP.

Článok 17
Základná výmera dovolenky je 4 týždne za kalendárny rok alebo jej
pomerná časť. Dovolenka vo výmere 5 týždňov prislúcha zamestnancovi v roku,
v ktorom dovŕši 15 rokov pracovného pomeru po 18. roku veku.
Výmera dovolenky zamestnancov sa zvyšuje o 1 týždeň nad výmeru
stanovenú v § 103 odst. 1 -3 Zákonnívka práce.
Pracovné voľno bez náhrady mzdy zamestnávateľ poskytne iba v pripade,
že zamestnanec nasleduje svojho manžela - manželku v zahraničí, kde tento
vykonáva činnosti, ktoré majú charakter verejnej služby alebo pracuje
v diplomatických službách, a to najdlhšie na dobu 3 mesiacov.

Článok 18
Závodný výbor si
uplatňuje
právo kontroly nad dodržiavaním
pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ako aj záväzkov z kolektívnej zmluvy.
Termín a rozsah kontroly oznámi závodný výbor zamestnávateľovi 15 dní pred
j ej uskutočnením.
Časť IV.

Platové podmienky
Článok 19
Odmeňovanie zamestnancov zabezpečuje zamestnávateľ v zmysle Zásad
odmeňovania funkcionárov mesta, hlavného kontrolóra, členov mestskej rady,
poslancov mestského zastupiteľstva, komisií MsZ, ZPOZ-u MsZ, riaditeľov
mestských podnikov a zamestnancov mesta, pri dodržiavaní zákona Č.
313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších zmien a doplnkov. Táto
kolektívna zmluva v súlade s § 43 cit. zákona upravuje niektoré podmienky a
náležitosti poskytovania platových zložiek.

Článok 20
Do doby rozhodnej pre zaradenie zamestnanca do prislušného platového
stupňa sa započítava doba inej než požadovanej pracovnej činnosti v rozsahu
najviac dvoch tretin, ak zamestnávateľ rozhodne o využiteľnosti pre úspešný
výkon pracovnej činnosti.

Článok 21
Príplatok za zmennosť mesačne prislúcha pracovníkom MsP a je
stanovený v rozpätí 2,1% až 16,7% platovej tarify 1. platového stupňa I. platovej
triedy základnej stupnice platových taríf Zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej
službe v znení neskorších zmien a doplnkov.
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Článok 22
Zamestnávateľ poskytne zamestnancom odmenu za pracovné zásluhy pri
dosiahnutí 50 rokov do výšky jeho funkčného mesačného platu.

Článok 23
l. Zamestnávateľ je povinný zamestnancom vyplatiť zaručenú mzdu podľa
tarifného zatriedenia vo výplatných termínoch, t.j. 8. a 23. deň v príslušnom
kalendárnom mesiaci za predchádzajúci mesiac. Plat sa vypláca na osobný
účet zamestnanca vedený v bankovej inštitúcii. Výplatné dni sa považujú za
dni pripísania finančných prostriedkov na účet zamestnanca.
2. Zamestnávateľ poukáže zamestnancovi plat na osobný účet na náklady
zamestnávateľa. V prípade, že zamestriávateľ nepoukáže mzdu v stanovenom
termíne a zamestnanec tým utrpí škodu, je zamestnávateľ povinný túto
škodu zamestnancovi uhradiť.
3. Výška
osobného
príplatku
zavisi
od
podmienok
stanovených
zamestnávateľom a priznáva sa na dobu jedného roka, po uplynutí ktorého
sa prehodnotí.
4. Zamestnávateľ môže poskytnúť odmenu zamestnancom podľa § 35, odst. 1,
písm. ajbjdj zákona č. 313j2001 o verejnej službe v objeme schváleného
globálu mzdových prostriedkov, z prostriedkov fondu primátora alebo fondu
prednostu za:
aj

bj

cj

kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce
presahujúcej rámec pracovných činností, vyplývajúcich z druhu
práce podľa § 6 ods. 1 písm. aj.
splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy, alebo osobitne významnej
úlohy, alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, prípadne jej
ucelenej etapy,
poskytnutie
osobnej pomoci pri zdolávaní poziaru
alebo
mimoriadnej udalosti, pri likvidácii a odstraňovaní ich následkov,
pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku,

časť VI..
Sociálna oblasť a sociálny fond
Článok 24
Sociálny fond sa bude tvoriť:
aj
z povinného prídelu vo výške 1%, z ďalšieho pridelu vo výške 0,5 % a
prípadného
ďalšieho pridelu vo výške schváleného
v mestskom
zastupiteľstve. Táto tvorba sa týka funkcionárov mesta, zamestnancov
mestského úradu, mestskej policie.
bj
vo výške 1 % pre zamestnancov matriky, opatrovateliek DOS.
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Článok 25
Hospodárenie so sociálnym fondom
Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri používaní sociálneho fondu budú
postupovať podľa nasledovných zásad:
al
Fond je fondom zamestnávateľa, ktorý je jeho správcom. Prostriedky
fondu
vedie na osobitnom účte a v plnom rozsahu zodpovedá za
správnosť účtovnej evidencie spojenej s tvorbou a používaním fondu.
bI
V priebehu roka sa prostriedky poukazujú na osobitný účet fondu
mesačne formou preddavku vo výške 1I 12 z predpokladaného prídelu, a
to do ľS.dňa po začatí príslušného mesiaca. Vyúčtovanie skutočného
prídelu sa vykoná v súlade s predpismi k ročnej účtovnej uzávierke.
cl
Príkaz na úhradu
nákladov a iné čerpanie fondu podpisuje za
zamestnávateľa primátor mesta alebo ďalšie oprávnené osoby podľa
podpisového vzoru a za odborovú organizáciu predsedníčka
alebo
hospodárka ZV.
Vystavenie objednávok podpisuje za zamestnávateľa primátor mesta alebo
jeho zástupca a za odborovú organizáciu predsedníčka alebo hospodárka
ZV.
dl
Nevyčerpané prostriedky
fondu koncom roka sa prenášajú
do
nasledujúceho roka.
el
O konkrétnych prípadoch čerpania fondu rozhoduje v rámci rozpočtu a
zásad o jeho použiti v jednotlivých oblastiach zamestnávateľ po vyjadrení
ZV odborovej organizácie.
i]
Zmenu rozpočtu fondu je možné v priebehu roka uskutočniť formou
doplnku ku kolektívnej zmluve po dohode zamestnávateľa s odborovou
organizáciou.
gi
Na príspevok z fondu, s výnimkou príspevku na závodné stravovanie, nie
je právny nárok. Príspevky, okrem stravovania, možno poskytnúť iba na
základe písomnej žiadosti zamestnanca, resp. ZV v prípade príspevku na
rekreáciu.
hl
O poskytnutí príspevkov rozhoduje zamestnávateľ spolu so ZV na základe
písomných žiadostí zamestnatncov
a po preukázaní
vynaložených
nákladov. výška príspevkov bude závislá od:
• výšky tvorby sociálneho fondu
• pracovného úväzku a dlžky trvania pracovného pomeru,
• členstva v odborovej organizácii.

Článok 26
Príspevok na stravovanie:
l.
•
•

Zamestnávateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov stravovanie formou:
podávania teplého jedla v reštaurácii v blízkosti pracoviska,
stravovacích poukážok v prevádzkach obchodných spoločnosti (napr.
Vaša stravovacia, déjeuner a pod.), pričom prispieva na jedno hlavné
jedlo jednému zamestnancovi, ktorý je spravidla vysielaný na pracovné
cesty najviac v počte la ks mesačne.
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3.

4.

Z rozpočtu mesta Krompachy sa uhradí 55% hodnoty jedla (stravnej
jednotky) v zmysle ust. § 152 odst. 3 Zákonníka práce (zák. č. 311/2001
Z.z.). Stravovanie za týchto podmienok sa poskytne zamestnancom aj
v čase ich ospravedlnenej neprítomnosti v práci - počas študijného
dovolenky v mieste výkonu práce, práceneschopnosti
(s výnimkou
ústavného liečenia), prekážok v práci z dôvodov všeobecného záujmu,
prekážok v práci na strane zamestnávateľa a dôležitých osobných
prekážok v práci.
Príspevok zo sociálneho fondu bude vo výške 15% na jedno hlavné jedlo
pre funkcionárov mesta, zamestnancov MsÚ a MsP.U ostatných (matrika, opatrovateľky , DOS) bude vo výške alikvotného podielu tvorby
sociálneho fondu podľa delimitovaných prostriedkov.

Článok 27
Príspevok na regeneráciu pracovnej sily:
a/
Závodný výbor po dohode so zamestnávateľom bude organizovať akcie
v oblasti telovýchovy a športu do výšky nákladov uvedených v rozpočte
sociálneho fondu a určí príspevok na jedného účastníka takejto akcie.
b/
Za umiestnenie zamestnanca na prvých troch miestach v rámci
reprezentácie mesta na úseku športu a kultúry, bude poskytnutý dar
v hodnote 1 000,- Sk z prostriedkov sociálneho fondu.
c]
Každému členovi závodného výboru a revízorovi účtov bude poskytnutý
osobitný príspevok na regeneráciu pracovnej sily vo výške 1000,- Sk
ročne z prostriedkov sociálneho fondu.
dl
Zamestnávateľ z vlastného podnetu alebo na návrh ZV môže poskytnúť
zamestnancom príspevok na regeneráciu pracovnej sily nad rámec
uvedený v bodoch aj - cl, a to z rozpočtových prostriedkov sociálneho
fondu.

Článok 28
Príspevok na rekreáciu:
Zamestnávateľ v rámci sociálnej politiky v oblasti starostlivosti
o
zamestnancov poskytne zo sociálneho fondu finančný príspevok:
funkcionárom
mesta, zamestnancom
MsÚ, MsP vo výške tvorby
sociálneho fondu, najviac však 3000,-' Sk.
ostatní - matrika, opatrovateľky DOS
v závislosti od výšky tvorby
sociálneho fondu,

Článok 29
Pri životnom jubileu 50 rokov veku a pri prvom odchode do dôchodku
možno zamestnancovi poskytnúť zo sociálneho fondu odmenu do výšky 1 500,Sk. Ak ide o dlhoročného funkcionára odborov, môže závodný výbor navrhnúť
zvýšiť hodnotu daru až o 500,- Sk.
Návrh na odmenu vypracuje správne a sociálne odd. MsÚ v spolupráci
s prísl. vedúcim oddelenia alebo zariadenia a po prerokovaní v ZV, predloži na
schválenie zamestnávateľovi.
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Článok 30
Poskytovanie pôžičiek:
Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancom návratné pôžičky na
bytové účely:
al
obstaranie a úpravu bytu, resp. rodinného domu vrátane zloženia
členského podielu, najviac do výšky 10000,- Sk ročne,
bl
nákup bytového zariadenia do výšky 10 000,- Sk ročne,
cl
úhradu úrokov z pôžičiek poskytnutých peňažnými ústavmi na účely
uvedené v bode al a b l, a to jednorázovo maximálne vo výške
zodpovedajúcej úrokom, najviac však do výšky 10000,- Sk ročne.
Podmienky poskytovania návratných pôžičiek:
zamestnancovi možno poskytnúť iba jednu pôžičku,
každá pôžička je splatná najneskôr do 2 rokov od uzavretia zmluvy o
pôžičke s tým, že najnižšia splátka je 450,- Sk mesačne,
pri rozviazaní pracovného pomeru je pôžička splatná najneskôr do 6
mesiacov odo dňa jeho ukončenia. Výnimka z tejto dohody môže byť
povolená na základe písomnej žiadosti zamestnanca
so súhlasom
zamestnávateľa a ZV. Nesplatený zostatok pôžičky možno odpustiť
v prípade
úmrtia
zamestnanca
alebo odchodu
zamestnanca
do
invalidného dôchodku,
pôžičku možno poskytnúť zamestnancovi, ktorý v organizácii odpracoval
nepretržite najmenej 2 roky a môže ju použiť len na účel, na ktorý bola
poskytnutá,
požičané sumy sa prevádzajú na účty v peňažných ústavoch, pripadne
na účet stavebného bytového družstva v príslušnom peňažnom ústave,
pôžičky sa môžu poskytnúť iba do výšky uvedenej v rozpočte sociálneho
fondu, ak zamestnanec písomne požiada ZV o poskytnutie pôžičky vždy
do 30. marca príslušného roka s odporúčaním vedúceho pracovníka.
Žiadosť odporúča ZV a schvaľuje resp. poskytuje
zamestnávateľ. V prípade
veľkého alebo malého počtu žiadateľov o poskytnutie pôžičiek môže ZV po
dohode so zamestnávateľom stanoviť osobitné kritéria na poskytovanie pôžičiek,
resp. upraviť výšku pôžičky alebo rozhodnúť. o neposkytnutí pôžičky.

Článok 31
Sociálna výpomoc
1.

2.

Zamestnávateľ
moze
poskytnúť
návratnú
sociálnu
výpomoc
zamestnancom, ktorí sa nezavinene dostali do finančnej tiesne. Návratná
sociálna výpomoc bude poskytnutá v závislosti od čistého mesačného
príjmu každého člena rodiny, a to max. vo výške 5 000,- Sk.
Pracovníkovi, ktorého postihla nepredvídaná udalosť, a táto udalosť má
dopad na jeho finančnú situáciu. napr. úmrtie manželského partnera,
možno poskytnúť nenávratnú sociálnu výpomoc z prostriedkov fondu, a
to do výšky 5000,- Sk.
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3.

O sociálnej výpomoci na základe žiadosti
zamestnávateľ na základe stanoviska ZV.

zamestnanca

rozhodne

Článok 32

Príspevok na zdravotné potreby a protetické pomôcky

al
o]

cl

Z prostriedkov fondu možno zamestnancovi poskytnúť príspevok na:
zdravotné a protetické pomôcky, ktoré potrebuje k výkonu svojej práce, a
to do výšky 50% ich obstarávacej hodnoty, najviac 1000,- Sk raz za dva
roky.
opravu chrupu do výšky 50% z preukázaných nákladov, najviac 2000,Sk raz za 3 roky.
bezplatným darcom krvi vo výške 300,- Sk ročne.

Článok 33
Doplnkové dôchodkové poistenie
1.

2.

3.

4.

Zamestnávateľ
umozm
zamestnancom
účasť
na
doplnkovom
dôchodkovom poistení a so ZV dohodne konkrétne podmienky DDP,
pričom dohodne s poisťovňou dávky DDP najmä formou:
doplnkového starobného a invalidného dôchodku,
výsluhového dôchodku
a podmienky pri prerušení účasti na DDP
Zamestnancovi možno poskytnúť príspevok na DDP od zamestnávateľa
pri splnení týchto podmienok:
zamestnanec má uzavretú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú,
zamestnanec je v pracovnom pomere viac ako 1 rok.
Zamestnávateľ sa zaväzuje:
prispieť takou sumou príspevku na poistenie v DDP, akou sumou
prispeje zamestnanec (poistenec v DDP), a to najmenej sumou
100,- Sk a najviac sumou 500.- Skjednému zamestnancovi.
Zamestnávateľ sa zaväzuje. že k prípadným zmenám. alebo odstúpeniu
od zamestnávateľskej
zmluvy. pristúpi až po dohode s odborovou
organizáciou.

Článok 34
Ochrana a bezpečnosť zdravia pri práci

al
b/

Zamestnávateľ bude riešiť všetky návrhy. podnety a pripomienky
odborovej organizácie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
Zamestnávateľ:
poskytne bezplatne zamestnancom ochranné pomôcky podľa
interných smerníc a zabezpečí ich pravidelnú údržbu a výmenu
pričom raz ročne spolu so ZV prehodnotí ich rozsah a podmienky
poskytovania;
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v.
i

J

cj

v spolupráci so ZV zabezpečí raz ročne vykonanie komplexnej
previerky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci na
30.10.
príslušného
všetkých
pracoviskách
v termíne
do
kalendárneho roka. Vzniklé náklady na vykonanie komplexnej
previerky hradí zamestnávateľ.
zabezpečí odstránenie
nedostatkov zistených pri previerkach
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v termíne do 30 dní od
vykonania previerky,
stanoví konkrétny postup vyvodzovania záverov voči zodpovedným
pracovníkom za neodstránené zistené závady, v termíne do 45 dní
od vykonania previerky,
Zamestnanci
sú povinní dodržiavať všetky predpisy
týkajúce sa
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zúčastňovať sa všetkých
povinných školení o požiarnej ochrane a bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci.
Článok 35

Záverečné ustanovenia.
Kolektivna zmluva sa uzatvára na obdobie l kalendárneho roka. Jej
platnosť sa vždy predlžuje na obdobie ďalšieho kalendárneho roka, ak pred
ukončením doby jej platnosti ktorákoľvek zo zmluvných strán nepodá návrh na
uzatvorenie novej zmluvy. Táto kolektívna zmluva stráca platnosť dňom
podpísania novej kolektívnej zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Pri príprave novej. kolektívnej zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú, že si
navzájom poskytnú všetky dostupné sociálno-ekonomické informácie.

Článok 36
Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť rokovanie o zmene alebo
doplnení tejto kolektívnej zmluvy. Na návrh je druhá strana povinná písomne
odpovedať do 15 dní odo dňa obdržania návrhu.

Článok 37
Zmeny a dodatky prijaté zmluvnými
podpísaní oprávnenými zástupcami.

stranami

sú

záväzné

po

ich

Článok 38
Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie tejto kolektívnej zmluvy bude
kontrolované v polročných intervaloch na spoločnom rokovaní zamestnávateľa a
závodného výboru.

Článok 39
Táto kolektívna zmluva je účinná dňom jej podpísania oprávnenými
zástupcami a je záväzná pre zmluvné strany a pre ich právnych nástupcov
v dobe jej platnosti.

--------------

--------
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Článok 40
Zamestnávateľ zabezpečí do 15 dní od podpísania tejto kolektívnej zmuvy,
aby jeden exemplár
zmluvy bol k dispozícii na každom
pracovisku
zamestnávateľa, to platí obdobne pre závodný výbor v rámci jeho pôsobnosti.

-I

Článok 41

..;

~

I

Kolektívna zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každá
zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

••

I

-I
I

..J
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!
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J

I

V Krompachoch, dňa 29. mája 2003
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za odborovú organizáciu

za zamestnávateľa

Základná odborová organizácia SLOVES pri MsÚ v Krompachoch
zastúpená

predsedníčkou

p. Martou

S L O V l N S K O II

uzatvárajú

Doplnok č.l
ku Kolektívnej zmluve na rok 2003, uzavretej dňa 29.5.2003
Článok 33 sa dopÍňa o čl 33al a znie:

Článok33a/
Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

II

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancom náhradu od prvého dňa dočasnej pracovnej
neschopnosti vo výške 80% denného vymeriavacieho základu.

Článok 35
Záverečné ustanovenia
Doterajší text sa označuje písm. al, písmeno bl znie:
Doplnok

Č.

1 ku KZ zo dňa 29.5.2003 nadobúda účinnosť od 1.1.2004.

Krompachy, 23.1.2004

za odborovú organizáciu

za zamestnávateľ a

Základná odborová organizácia SLOVES pri MsÚ v Krompachoch
zastúpená predsedníčkou

p. Martou

S L O V l N S K O li

v súlade s vyššou Kolektívnou dohodou vo verejnej službe na rok 2004 predkladá návrh

Doplnok č. 2
ku Kolektívnej zmluve na rok 2003, uzavretej dňa 29.5.2003

Článok 14, odst. 1 znie:
Zamestnávateľ
uvedených

aj

vyplatí zamestnancom,

s ktorými skončí pracovný pomer z dôvodov

v § 63 ods. 1 písm. aj a bj Zákonníka práce odstu.pné a to vo výške:

4 (štyroch) funkčných platov, ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa menej ako
5 (päť) rokov a rozviaže pracovný pomer dohodou,

§
2. Ii

6 \J E~ (

5 (päť) funkčných

platov, ak zamestnanec

pracoval u zamestnávateľa

(pät) rokov a rozviaže pracovný pomer dohodou.

Bod 2 a 3 čl. 14 ostávajú nezmenené.

Krompachy, 25.3.2004

rs,:;; 'ť-::. ';)ď;~~ I
~,jw,

I;)~~J;{~~~:tcf.K;~!~~~j
za odborovú organizáciu

za zamestnávateľa

viac ako 5

Základná odborová organizácia SLOVES pri M s Ú v Krompachoch
zastúpená predsedníčkou p. Martou SLOVINSKOU
a
Zamestnávateľ: Mesto Krompachy
zastúpené primátorom p. Jakubom ZAHRADN1K.OM uzatvárajú tento

Doplnok č. 3
ku Kolektívnej zmluve na rok 2003, uzatvorenej dňa 29.5.2003
DopÍňa sa časť VI. článok 33 o článok 33b, ktorý znie:
Článok33b
Životné poistenie
1./

Zamestnávateľ sa zaväzuje, že bude prispievať zamestnancom, ktorí uzavrú
individuálne poistné zmluvy na životné poistenie s poisťovateľrni:
a./ Allianz= Slovenská poisťovňa a.s. od 1.7.2006
b./ Wustenrot poisťovňa a.s. od 1.10.2006
ej Union poisťovňa a.s. od 1.10.2006
na základe zmlúv uzavretých medzi zamestnávateľom a menovanými poisťovňami.
Príspevok zamestnávateľa na individuálne životné poistenie bude činiť 50 % z poistného
maximálne 500 Sk na 1 poistnú zmluvu.
Príspevok zamestnávateľ poskytne zamestnancovi iba na jednu poistnú zmluvu podľa
individuálneho výberu zamestnanca z menovaných poisťovní.

2./
3./

Mení sa znenie doplnku č.2, článok 14 ods. l písm. b, ktoré znie:
bl
6 (šest') funkčných platov, ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa viac ako 5 (pät')
rokov a rozviaže pracovný pomer dohodou
Článok 35
Záverečné ustanovenia
Článok 35 sa doplňa o písmeno cl, ktoré znie:
Doplnok Č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 200'3 uzatvorenej dňa 29.5.2003
nadobúda účinnosť dňa 1.10.2006

V Krompachoch; ,2.10.2006
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za základnú odborovú organizáciu
Sloves pri MsÚ Krompachy

Základná odborová organizácia SLOVES pri MsÚ v Krompachoch
zastúpená predsedníčkou p. Martou SLOVINSKOU
a
Zamestnávateľ:

Mesto Krompachy,

zastúpené primátorkou

lng. Ivetou Rušínovou,

uzatvárajú tento

Do pln

O

k

č.4

ku Kolektívnej zmluve na rok 2003, uzavretej dňa 29. 5. 2003

Dopiňa~a článok ~1 o

&':;;:.i~~
·~

Dalšie predlženie, alebo opätovne dohodnutie pracovného pomeru na určítú dobu do
troch rokov alebo nad tri roky je možné v zmysle § 48, ods. 4, písm. d, ZP u zamestnancov,
ktorí boli prijatí do pracovného pomeru:
a) na základe podpísanej zmluvy o realizácii programu podpory rozvoja komunitnej
a sociálnej práce v obciach - Komunitný sociálny pracovník, asistent KSP,
b) na základe podpísanej Dohody s úradom práce a sociálnych vecí o poskytnutí
príspevku na aktivačnú činnosť - VPP, MOS,
c) u ostatných pracovníkov, ktorých pracovný pomer vznikol, alebo vznikne na
základe Dohôd alebo zmlúv s Úradom práce a Fondom sociálneho rozvoja,

DopÍňa sa článok 29 o bod b), ktorý znie:
b) v rámci prevádzkových možností, zamestnávateľ poskytne služobné motorové
vozidlo pre potreby zamestnanca, v prípade rodinných udalostí (svadby, krsty,
životné jubileá, pohreby, promócie, lekárske vyšetrenie a pod.) vrátane vodiča na
náklady zamestnávateľa maximálne l-krát ročne do vzdialenosti 200 km. V prípade
vyšších nákladov rozdiel uhradí zamestnanec na základe vystavenej faktúry
zamestnávateľom.
Kiompachy, l. 10.2007
SLOVES- í ~·r,049-081 O
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053 4 ·1<.ROMPACHľ, .~~~rn!
slobod

za odborovú organizáciu

1

za zamestnávateľa

Základná

odborová organizácia SLOVES pri MsÚ v Krompachoch
zastúpená predsedníčkou

p. Martou SLOVINSKOU
a

Zamestnávateľ: Mesto Krompachy, zastúpené primátorkou Ing. Ivetou Rušinovou,
uzatvárajú tento

Do pln

O

k č.5

ku Kolektívnej zmluve na rok 2003, uzavretej dňa 29. 5. 2003.

ktorým sa Kolektívna zmluva na rok 2003, zo dňa 29.05.2003,
mení s účinnosťou od 1. marca 20-40následovne:

Ods. 3 v článku 11 znie:
Ďalšie predlženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch
rokov alebo nad dva roky je možné v zmysle § 48, ods. 4, písm. g) zák. Č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov u týchto zamestnancov:

a) Terénny sociálny pracovník a Asistent terénneho sociálD.ehopracovníka
(na základe zmluvy uzavretej s MPSVaR SR o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku /d'alej len "NFP"/ na podporu rozvoja komunitnej a sociálnej práce v obciach).

b) Koordinátor aktivačnej činnosti
(na základe dohody o poskytnutí príspevku
na aktivačnú činnosť formou menších
obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona Č. 512004 Z.z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uzavretej
s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves).
c) Ďalších zamestnancov, ktorých pracovné miesta boli alebo budú vytvorené na základe
dohody o poskytnutí finančného príspevku, uzavreté s Úradom práce sociálnych vecí
a rodiny Spišská Nová Ves v zmysle zákona Č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Krompachoch dňa 1. marca 2010
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Mesto Krompachy
Ing. lveta Rušinová

•

Doplnok č.6
ku Kolektívnej zmluve na rok 2003, zo dňa 29.05.2003.

Základná odborová organizácia: SLOVES pri MsÚ v Krompachoch
zastúpená predsedníčkou Martou Slovinskou
a
zamestnávateľ: Mesto Krompachy,
zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou,
uzatvárajú tento doplnok ku kolektívnej zmluve,
ktorým sa Kolektívna zmluva na rok 2003 zo dňa 29.05.2003,
mení s účinnosťou od 1. apríla 2011 nasledovne:

Článok 26 sa mení a znie:
Príspevok na stravovanie:
1. Zamestnávateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov stravovanie formou:
•
•

podávania teplého jedla v reštaurácii v blízkosti pracoviska,
stravovacími poukážkami

2. Z rozpočtu mesta Krompachy uhradí zamestnávateľ v zmysle ust. § 152 ods. 3 Zákonníka
práce (zák. č. 311/2001 Z.z.) 55% hodnoty stravného lístka,
• zamestnanec uhradí sumu vo výške 0,70 €,
• rozdiel do celkovej hodnoty stravného lístka bude uhrádzaný zo sociálneho
fondu.
Stravovanie za týchto podmienok sa poskytne zamestnancom, ktorí na svojom
pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny denne, aj v čase ich ospravedlnenej
neprítomnosti v práci a to:
-

počas študijného voľna,
dovolenky,
odborného vyšetrenia u lekára
náhradného voľna,
prekážok v práci z dôvodov všeobecného záujmu,
prekážok v práci na strane zamestnávateľa,
dôležité osobné prekážky v práci /vlastná svadba, svadba detí, pohreb
v rodine a i./ ,

V Krompach~~~
".0

Mesto Krompachy
Ing. Iveta Rušinová

Doplnok č.7
ku Kolektívnej

zmluve

Základná odborová organizácia:
zastúpená predsedníčkou:

na rok

2003,

z o dňa

29. 05.2003.

SLOVES pri MsÚ v Krompachoch,
Martou Slovinskou
a

Mesto Krompachy,
Ing. Ivetou Rušinovou, primátorkou mesta,

zamestnávateľ:
zastúpený:

uzatvárajú tento doplnok ku kolektívnej zmluve,

ktorým sa Kolektívna zmluva na rok 2003, zo dňa 29.05.2003,
mení s účinnosťou od 1. septembra 2011 následovne:

Ods. 3 v článku 11 znie:

Ďalšie predÍženie alebo opätovné dohodnutie pracovnéhe pomeru na určitú dobu
do troch rokov alebo nad tri roky je možné v zmysle § 4&, ods. 4, písm. d) zákona
Č. 311/2001 Z. z. - Zákonníka práce v znení neskorších predpisov u zamestnancov, ktorí:
a) vykonávajú terénnu a komunitnú sociálnu prácu,
b) koordinujú aktivačnú činnosť podľa § 52 zákona Č. 5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) vykonávajú pracovné činností v oblasti sociálnych služieb,
d) sú zamestnaní na pracovnom mieste, ktoré bolo, alebo bude, vytvorené na základe
dohody o poskytnutí finančného príspevku, uzavretej s Úradom práce sociálnych
vecí a rodiny Spišská Nová Ves v zmysle zákona č.5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Krompachoch dňa 30. novembra 2011
-,
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ZV OZ Sloves pri MsÚ Krompachy
Marta Slovinská

Doplnok
ku Kolektívnej

Základná odborová organizácia:
zastúpená predsedníčkou:

zmluve

č.8
zo dňa

29.05.

2003.

SLOVES pri MsÚ v Krompachoch,
Martou Slovinskou
a

Mesto Krompachy,
Ing. Ivetou Rušinovou, primátorkou mesta,

zamestnávateľ:
zastúpený:

uzatvárajú tento doplnok ku kolektívnej zmluve,

ktorým sa Kolektívna zmluva na rok 2003, zo dňa 29.05.2003,
mení s účinnosťou od 1. 2. 2013 nasledovne:

Ods. 3 v článku 11 znie:

Ďalšie predÍženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu je
možné v zmysle § 48, ods. 4, písm. d) zákona č. 311/2001 Z. z. - Zá.konnľka práce v znení
neskorších predpisov u zamestnancov, ktorí:
a) vykonávajú terénnu a komunitnú sociálnu prácu,
b) organizujú aktivačnú činnosť a organizujú dobrovoľníc1m službu (§ 52 a § 52a
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov),

c) vykonávajú práce na pracovnom mieste, ktoré je vytvorené na základe dohody alebo
zmluvy o realizácií projektu, v rámci ktorého je mesto prijímateľom nenávratného
finančného príspevku.
V Krompachoch dňa 30. januára 2013
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Mesto Krompachy
Ing. Iveta Rušinová

Doplnokč.9
ku Kolektívnej zmluve zo dňa 2~.5.2003

Základná odborová organizácia: SLOVES pri MsÚ v Krompachoch, zastúpená predsedom
závodného výboru PhDr. Imrichom Papcunom
na jednej strane
a

Mesto Krompachy, zastúpené Ing. Ivetou Rušinovou, primátorkou mesta
(ďalej len "zamestnávate l"')
na druhej strane
uzatvárajú tento doplnok ku kolektívnej zmluve, ktorým sa Kolektívna zmluva na rok 2003,
zo dňa 29.5.2003, vrátane jej dodatkov mení s účinnosťou od 5.6.2019 nasledovne:

V Článku 23 bod. 1 sa výplatný termín mení nasledovne:
"Zamestnávateľ je povinný zamestnancom vyplatiť zaručenú mzdu podľa tarifného zatriedenia
vo

výplatnom

termíne

za predchádzajúci

najneskôr

do

15.

dňa

v príslušnom

kalendárnom

mesiaci

mesiac. Plat sa vypláca na osobný účet zamestnanca vedený v bankovej

inštitúcii. Výplatný deň sa považuje za deň pripísania

finančných prostriedkov

zamestnanca" .

V Krompachoch, 4.6.2019
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PhDr. Imrich Papcun

Ing. Iveta Rušinová

ZV OZ Sloves pri MsÚ Krompachy

Mesto Krompachy

na účet

Doplnok č. 10
ku Kolektívnej zmluve zo dňa 29.5.2003

Základná odborová organizácia: SLOVES pri MsÚ v Krompachoch, zastúpená predsedom
závodného výboru PhDr. Imrichom Papcunom
na jednej strane
a

Mesto Krompachy, zastúpené Ing. Ivetou Rušinovou, primátorkou mesta
(ďalej len "zamestnávateľ")
na druhej strane
uzatvárajú tento doplnok ku kolektívnej zmluve, ktorým sa Kolektívna zmluva na rok 2003,
zo dňa 29.5.2003, vrátane jej doplnkov mení s účinnosťou od 1.9.2019 nasledovne:

l.
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V Clánku 33a Náhrada
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príjmu pri dočasnej pracovnej IÍ~CIloJfbosti--zamestnanca

sa bod. 1 mení nasledovne: ..
"Zamestnávateľ vyplatí zamestnancom náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
vo výške 80% denného vymeriavacieho základu za 10 dní v kalendárnom roku.
Pri preplácaní náhrady príjmu za ďalšie obdobie práceneschopnosti

bude zamestnávateľ

postupovať podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu v znení neskorších predpisov
a to nasledovne:
a) od l.-ho

do 3. -ho dňa dočasnej

práceneschopnosti

vo výške 25% denného

vymeriavacieho základu a od 4.-ho do 10. -ho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti
vo výške 55% denného vymeriavacieho základu.
Náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni."

V Článku 26 Príspevok na stravovanie sa rozširuje okruh zamestnancov, ktorým
sa poskytne stravovanie nasledovne:
"Zamestnávateľ poskytne stravovanie aj zamestnancom, ktorých pracovná zmena trvá viac ako
jedenásť hodín a to poskytnutím ďalšieho stravného lístka."

II.
1. Tento Dodatok

Č.

10 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými

stranami a účinnosť nadobúda dňom 1. 9. 2019.
2. Tento Dodatok

Č.

10 je vypracovaný

v dvoch vyhotoveniach,

z ktorých

zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

V Krompachoch, 28.8.2019

/

PhDr. Imrich Papcun

Ing. Iveta Rušinová

ZV OZ Sloves pri MsÚ Krompachy

Mesto Krompachy

každá

