
KOLEKTÍVNA ZMLUVA

na rok 2013

V súlade s ustanovením § 231 Zákonníka práce ( alej len „ZP“) a zákona . 2/1991
Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

1) MESTO KEŽMAROK, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
zastúpené Ing. Igorom Šajtlavom, primátorom mesta -
štatutátnym zástupcom zamestnávate a ( alej len „zamestnávate “)
a

2) Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy
pri Mestskom úrade v Kežmarku, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
zastúpená JUDr. Vierou Ma ákovou, predsední kou závodného výboru a
Ing. Ladislavom Tomaškovi om, podpredsedom závodného výboru –
zástupcami zamestnancov ( alej len „odborový orgán“)

uzatvárajú túto

k o l e k t í v n u z m l u v u

as  I
Všeobecné ustanovenia

lánok 1

Cie om tejto kolektívnej zmluvy je udrža  sociálny mier, a preto zmluvné strany budú pri 
riešení vzájomných vz ahov prednostne používa  prostriedky kolektívneho vyjednávania.

lánok 2

Touto kolektívnou zmluvou sa upravujú
- postavenie odborovej organizácie a vzájomné vz ahy zmluvných strán
- pracovnoprávne vz ahy
- platové podmienky
- sociálna oblas  a sociálny fond.
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lánok 3

Táto kolektívna zmluva sa vz ahuje na všetkých zamestnancov zamestnávate a, ktorí sú
s ním v pracovnoprávnom vz ahu, ako aj na bývalých zamestnancov – dôchodcov v rozsahu
vymedzenom jednotlivými lánkami (za dôchodcu na ú ely tejto zmluvy sa považuje ten,
kto odišiel do dôchodku ako zamestnanec Mesta Kežmarok – mestského úradu, mestskej
polície a jeho zariadení bez právnej subjektivity a odpracoval u zamestnávate a (Mesta
Kežmarok) najmenej 10 rokov. Táto kolektívna zmluva sa primerane vz ahuje aj na
primátora mesta a zástupcu primátora, ak je tento plne uvo nený na výkon funkcie, a to v tých
ustanoveniach, ktoré nie sú v rozpore s osobitnými právnymi predpismi upravujúcimi
postavenie volených funkcionárov samosprávy.

lánok 4

Zamestnávate nebude diskriminova lenov a funkcionárov základnej organizácie ( alej
len „ZO“) za ich lenstvo, námety, kritické pripomienky a innos vyplývajúcu z výkonu
odborovej funkcie. Sú asne bude plne rešpektova právnu ochranu funkcionárov základnej
organizácie.

as  II
Postavenie odborovej organizácie a vzájomné vz ahy

lánok 5

Zamestnávate uznáva ZO a jej závodný výbor za oprávneného predstavite a
zamestnancov zamestnávate a v kolektívnom vyjednávaní,  v súlade s l. 3 tejto kolektívnej
zmluvy, uznáva práva odborov vyplývajúce z platných pracovnoprávnych predpisov a tejto
kolektívnej zmluvy.

lánok 6

Zamestnávate  poskytne na prevádzkovú innos ZO bezplatne miestnos  s nevyhnutným
vybavením a uhrádza náklady spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou.

lánok 7

Zamestnávate  poskytne
1) zamestnancom na výkon funkcie v odborovom orgáne a ú as na odborárskom

vzdelávaní pracovné vo no s náhradou mzdy v sume ich funk ného platu, maximálne
2 dni v kalendárnom roku maximálne 3 lenom výboru,

2) všetkým lenom ZO jeden de pracovné vo no s náhradou mzdy za ú as na
Výro nom dni odborov jedenkrát v kalendárnom roku.

lánok 8

Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávate zabezpe í úhradu lenských príspevkov
formou zrážky zo mzdy lenom ZO na základe ich predchádzajúceho písomného súhlasu.
Takto získané lenské príspevky zamestnávate poukáže na ú et ZO najneskôr do troch
pracovných dní po termíne vyú tovania mzdy.
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lánok 9

Zamestnávate sa zaväzuje, že bude prizýva zástupcu závodného výboru na každú poradu
(poradu primátora (vedenia) resp. gremiálnu poradu), pokia budú predmetom rokovania
zásadné pracovné, ekonomické a sociálne podmienky zamestnancov. Zárove sa zaväzuje, že
všetky zásadné vnútorné akty organizácie, týkajúce sa pracovných, ekonomických a
sociálnych podmienok zamestnancov predloží na pripomienkovanie závodnému výboru.

as  III
Pracovnoprávne vz ahy

lánok 10

ZO uznáva právo zamestnávate a organizova , riadi a kontrolova pracovnú innos
zamestnancov a vytvára  priestor pre dodržiavanie pracovnej disciplíny.

lánok 11

Zamestnávate  prerokuje
1) každú zmenu platného organiza ného poriadku (mestského úradu, mestskej polície

a zariadení bez právnej subjektivity) so závodným výborom, v prípade ak bude ma
za následok znižovanie po tu zamestnancov,

2) vopred prerokuje všetky prípady rozviazania pracovného pomeru pod a § 74 ZP so
závodným výborom.

lánok 12

Zamestnávate vykoná zmeny v platnom pracovnom poriadku, alebo vydá nový pracovný
poriadok len po predchádzajúcom súhlase závodného výboru, inak je neplatný (§ 12 zák. .
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme).

lánok 13

Zmluvné strany sa na základe § 48 ods.4 písm. d) ZP dohodli, že pred ži alebo opätovne
dohodnú pracovný pomer na dobu ur itú nad rámec stanovený ZP možno v týchto
prípadoch:

1) vzniku pracovného pomeru zamestnanca predchádza Dohoda alebo Zmluva
zamestnávate a s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvom resp. inou
štátnou organizáciou alebo inštitúciou, pri om platnos zmluvného vz ahu je
obmedzená na dobu ur itú a od zamestnávate a sa vyžaduje len spolufinancovanie,

2) vytvorenie pracovného miesta zamestnanca vyplýva zo schváleného projektu, ktorým
zamestnávate  uspel  u príslušného vyzývate a tohto projektu,

3) ide o vykonávanie pracovných inností remeselných, manuálnych, alebo
manipula ných s prevahou fyzickej práce,

4) ide o zamestnanca, ktorý vykonáva koordinovanie menších obecných služieb,
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5) ide o zamestnanca, ktorý vykonáva terénnu sociálnu prácu,
6) ide o zamestnanca, ktorý vykonáva opatrovate skú službu v domácnosti klienta.

lánok 14

1) Pracovný as zamestnancov je 37 a 1/2 hodiny týždenne a pracovný as príslušníkov
mestskej polície je 35 hodín týždenne.

Pracovný as je rozvrhnutý takto:

a) zamestnanci MsÚ, matri ného úradu, úseku bytovej politiky, stavebného úradu pre
obce a mestá, terénni sociálni pracovníci a ich asistenti – pružný pracovný as:

Volite ný za iatok P : Základný pracovný as: Volite ný koniec P :
Pondelok    6.45 – 8.00 8.00 – 15.00 15.00 – 17.45
Utorok        6.45 – 8.00 8.00 – 15.00 15.00 – 17.45
Streda 6.45 – 8.00 8.00 - 16.15 16.15 – 17.45
Štvrtok 6.45 – 8.00 8.00 - 15.00 15.00 – 17.45
Piatok 6.45 – 8.00 8.00 – 15.00 15.00 – 17.45

Pružný pracovný as sa bude uplat ova pod a § 88 ods. 5 ZP formou pružného
pracovného týžd a, o znamená, že v príslušnom pracovnom týždni je zamestnanec povinný
odpracova celý ur ený týždenný pracovný as pod a zamestnávate om ur eného rozvrhu
pracovného asu, pri om d žka pracovnej zmeny môže by najviac 10 hodín.

Volite ný za iatok pracovného asu je od 6.45 hod. a volite ný koniec pracovného
asu je do 17.45 hod., ktorýko vek pracovný de  v týždni, pri zachovaní ur eného

týždenného pracovného asu.

Základný pracovný as je stanovený na 6 hodín denne, v stredu na 7 hodín 15 minút,
s prestávkou od 12.00 do 13.00 hod. Zamestnanec je povinný by na pracovisku po as
základného pracovného asu. Zamestnanec je povinný dodrža týždenný fond pracovného
asu a mesa ný fond pracovného asu.

b) zamestnanci opatrovate skej služby v dome s opatrovate skou službou a v domácnostiach
– pracovný as rozvrhne vedúci príslušného oddelenia individuálne, pod a potreby
poskytovania opatrovate skej služby,

c) mestská polícia - nepretržitý pracovný režim (osem a dvanás hodinové pracovné zmeny):
trojzmenná prevádzka :

1.zmena: 06.00 hod. - 14.00 hod.
2.zmena: 14.00 hod. - 22.00 hod.
3.zmena: 22.00 hod. - 06.00 hod.

dvojzmenná prevádzka :
1.zmena: 06.00 hod. - 18.00 hod.
2.zmena: 18.00 hod. - 06.00 hod.
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d) Pracovný as ná elníka mestskej polície a zástupcu ná elníka mestskej polície je ur ený
rovnako ako u zamestnancov mestského úradu. 

e) Pracovný as zamestnancov VPS a Kežmarskej televízie vrátane sezónnych zmien ur uje
vedúci príslušného oddelenia pod a organiza ného poriadku.

f) Zamestnanci s miestom výkonu práce v areáli bývalých kasární – špeciálne upravený
pracovný as, a to

pondelok – piatok: sobota, nede a:
1. zmena: 07.00 hod. – 15.00 hod. 18.00 hod. – 06.00 hod.
2. zmena: 18.00 hod. – 06.00 hod.

2)V odôvodnených prípadoch, ak si to vyžadujú prevádzkové potreby, môže primátor mesta
po dohode so závodným výborom povoli pre vybraných zamestnancov alebo organiza né
útvary resp. zariadenia inú úpravu pracovného asu.

lánok 15

1) Prestávka na odpo inok a jedenie sa zamestnancom poskytne v trvaní 60 minút a je v
rozpätí od 12.00 hod. do 13.00 hod. Prestávka na odpo inok a jedenie sa do pracovného asu
nezapo ítava.

2) Zamestnávate  a závodný výbor sa dohodli, že prestávka na odpo inok a jedenie pre
príslušníkov mestskej polície sa poskytuje takto:
a) prestávka na odpo inok a jedenie pod a § 91 ods.1 ZP sa poskytuje v trvaní 30 min. 
b) rozvrhnutie prestávky na odpo inok a jedenie:

1. zmena (denná): prestávka na odpo inok a jedenie 12.00 – 12.30
2. zmena (no ná): prestávka na odpo inok a jedenie 23.00 – 23.30

3) Prestávka na odpo inok a jedenie sa opatrovate kám poskytne v trvaní 30 minút od 12.00
hod. do 12.30 hod.

lánok 16

Práca nad as bude naria ovaná len výnimo ne, v prípadoch prechodnej a naliehavej
zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem v tomto rozsahu a za týchto
podmienok:
- pre zamestnancov najviac 150 hodín za rok, pri om nesmie by viac ako osem hodín

v jednotlivých týžd och,
- zamestnávate môže z vážnych dôvodov výnimo ne dohodnú so zamestnancami tých

organiza ných útvarov, kde si to vyžadujú prevádzkové podmienky výkon práce nad as
nad limit 150 hodín v rozsahu maximálne 250 hodín, a to pre 
Ø mestskú políciu
Ø zamestnanca mestského WC
Ø vodi a MsÚ
Ø zamestnancov  správy areálu bývalých kasární.
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lánok 17

Zamestnávate  a závodný výbor sa dohodli, že zamestnancovi, ktorému vznikne
pracovný pomer u zamestnávate a v priebehu kalendárneho roka uzná prekážku
v práci s náhradou mzdy uvedenú v § 141 ods. 2 písm. a) prvý bod a písmeno c) prvý
bod ZP v 1/3 nároku za kalendárny rok za každú za atú tretinu kalendárneho roka
trvania pracovného pomeru. Trvanie prekážky zamestnávate zaokrúhli na celé
kalendárne dni nahor.

lánok 17a

1) Pracovné vo no bez náhrady mzdy aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v Zákonníku
práce môže zamestnávate poskytnú na žiados zamestnanca po prerokovaní v gremiálnej
porade.

2) Žiados  o poskytnutie pracovného vo na bez náhrady mzdy (tzv. neplatené
pracovné vo no) musí by riadne zdôvodnená a musia k nej by doložené príslušné doklady
(napr. vážne zdravotné problémy lena rodiny, pohreb v zahrani í a pod.). Neplatené
pracovné vo no sa poskytuje najdlhšie na obdobie dvoch mesiacov v kalendárnom roku.
Zamestnávate takéto pracovné vo no môže poskytnú len v prípade, ak sa zamestnanec
zaviaže po as neho uhrádza  poistné do príslušných fondov a pois ovní sám.

lánok 18

1) Zamestnávate vyplatí zamestnancovi, s ktorým skon í pracovný pomer z dôvodov uvedených v § 
63 ods. 1 písm. a) alebo b) ZP alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzh adom na svoj zdravotný
stav pod a lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilos vykonáva  doterajšiu prácu odstupné v sume

a) jeho funk ného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky
a menej ako pä  rokov,

b) dvojnásobku jeho funk ného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej
pä  rokov a menej ako desa  rokov,

c) trojnásobku jeho funk ného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej
desa  rokov a menej ako dvadsa  rokov, 

d) štvornásobku jeho funk ného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej
dvadsa  rokov.

2) Zamestnávate vyplatí zamestnancovi pri skon ení pracovného pomeru dohodou
z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že
zamestnanec stratil vzh adom na svoj zdravotný stav pod a lekárskeho posudku dlhodobo
spôsobilos vykonáva doterajšiu prácu, odstupné  v sume
a) jeho funk ného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
b) dvojnásobku jeho funk ného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej

dva roky a menej ako pä  rokov,
c) trojnásobku jeho funk ného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej pä

rokov a menej ako desa rokov,
d) štvornásobku jeho funk ného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej

desa  rokov a menej ako dvadsa  rokov,
e) pä násobku jeho funk ného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej

dvadsa  rokov.
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3) Ustanovenia ods. 1) a 2) sa primerane vz ahujú aj na skon enie pracovného pomeru
hlavného kontrolóra mesta, v prípade zániku jeho funkcie. Vyplatenie odstupného je
podmienené tým, že po skon ení výkonu funkcie hlavného kontrolóra nezostane
pracova  u zamestnávate a na inej pracovnej pozícii.

4) Odstupné vyplatí zamestnávate zamestnancovi v najbližšom výplatnom termíne pre
výplatu platu, ak sa so zamestnancom nedohodne inak.

lánok 19

Zamestnávate poskytne za pracovné zásluhy pri dosiahnutí životného jubilea 50
rokov veku odmenu zo mzdového fondu. Odmena je stanovená vo výške funk ného platu
zamestnanca. Odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku sa zamestnancovi
vypláca v najbližšom výplatnom termíne po dosiahnutí tohto životného jubilea.

lánok 20

1) Zamestnávate vyplatí zamestnancovi pri prvom skon ení pracovného pomeru po
nadobudnutí nároku na starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ak pokles
schopnosti vykonáva zárobkovú innos je viac ako 70 % odchodné nad
ustanovený rozsah pod a § 76a ZP, v súlade s § 13b písm. a) zákona 552/2003 Z.z. 
o výkone práce vo verejnom záujme a nad rámec KZ vyššieho stup a, a to vo
výške dvojnásobku jeho funk ného platu, ak požiada o poskytnutie uvedeného
dôchodku pred skon ením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných
dní po jeho skon ení.

2) Zamestnávate vyplatí zamestnancovi pri skon ení pracovného pomeru odchodné
nad ustanovený rozsah pod a § 76a ZP, v súlade s § 13b písm. a) zákona 552/2003 
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a nad rámec KZ vyššieho stup a, a to
vo výške dvojnásobku jeho funk ného platu, ak mu bol priznaný pred asný
starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skon ením pracovného
pomeru alebo do desiatich dní po jeho skon ení.

lánok 21

1) Zamestnávate  zabezpe í pre všetkých zamestnancov stravovanie v súlade s § 152 ZP, a to

- v závodnej jedálni SOŠ Kušnierska brána (bývalé SOU po nohospodárske)
- v reštauráciách a stravovacích zariadeniach na území mesta formou využitia

jedálenských kupónov.

2) Stravovanie zamestnávate zabezpe í vrátane dovolenky a prekážok v práci. Povinnos
zabezpe i stravovanie nemá zamestnávate vo i zamestnancom vyslaným na pracovnú
cestu, ak si uplatnili stravné.

3) Úhrada nákladov za stravovanie sa realizuje takto:
- 55 % z ceny jedla uhradí zamestnávate  za jedno hlavné jedlo denne z rozpo tu,
- 0,32 € ako príspevok zo sociálneho fondu aj za dôchodcov,
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- príspevok zamestnávate a zo sociálneho fondu sa pre každý druh stravného lístka
vypo íta tak, aby cena stravného lístka pre zamestnanca bola zaokrúhlená na 0,01 €
matematickým spôsobom

- zostávajúcu as  ceny jedla uhradí zamestnanec resp. dôchodca.

4)Dôchodcom – bývalým zamestnancom, ktorí odpracovali u zamestnávate a pred odchodom
do dôchodku najmenej 10 rokov, zamestnávate umožní stravovanie v závodnej jedálni SOU
na ul. Jakuba Kraya, najdlhšie do 3 rokov od ukon enia pracovného pomeru.

lánok 22

Závodný výbor v súlade s § 239 ZP uplatní právo kontroly nad dodržiavaním
pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ako aj záväzkov z kolektívnej zmluvy. Termín a
rozsah kontroly oznámi závodný výbor zamestnávate ovi najmenej 5 dní vopred pred jej
uskuto nením.

as  IV
Platové podmienky

lánok 23

1) Odme ovanie zamestnancov sa riadi zákonom . 553/2003 Z.z. o odme ovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Táto kolektívna zmluva v súlade s § 31 cit. zákona upravuje niektoré
podmienky a náležitosti poskytovania platových zložiek.
2) Zamestnanci, na ktorých sa vz ahuje táto kolektívna zmluva sú zara ovaní do platových
tried pod a najnáro nejšej pracovnej innosti z h adiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej
a psychickej zá aže, ktorú vykonávajú v rámci opisu pracovných inností a splnenia
kvalifika ných predpokladov, ktoré sú potrebné na ich vykonávanie.
3) Odme ovanie hlavného kontrolóra sa riadi zákonom . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
4) Odme ovanie zamestnancov, ktorých pracovný pomer bol uzatvorený na základe dohody
zamestnávate a s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, na základe schváleného projektu,
zamestnancov – koordinátorov aktiva nej innosti a menších obecných služieb sa riadi
Zákonníkom práce.
5) Zamestnanci, ktorí vykonávajú pracovné innosti s prevahou fyzickej práce sú zara ovaní
do platového stup a nezávisle od d žky zapo ítanej praxe (§ 7 ods. 4 a 5 zák. . 553/2003
Z.z.).

lánok 24

Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávate  v priebehu roka 2013 upraví stupnice
platových taríf zamestnancov v súlade s príslušným nariadením vlády SR v zmysle KZ
vyššieho stup a.

lánok 25

Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávate môže vyplati zamestnancom v roku 2013
odmeny za kvalitné vykonávanie pracovných inností alebo za vykonanie práce presahujúcej
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rámec pracovných inností vyplývajúcich z druhu práce. Prostriedky na odmeny
zamestnávate rozdelí na jednotlivé oddelenia a iné organiza né útvary formou fondu
vedúceho.

lánok 26

1) Zamestnávate  môže zamestnancovi prizna  v súlade so zákonom osobný príplatok.
2) Osobný príplatok zamestnávate priznáva zamestnancovi ako ocenenie mimoriadnych
osobných schopností a dosahovaných pracovných výsledkov. Zamestnávate môže
novoprijatému zamestnancovi prizna osobný príplatok najskôr po uplynutí trojmesa nej
skúšobnej doby.
3) Písomný návrh na priznanie, zvýšenie, zníženie alebo odobratie osobného príplatku
predkladá vždy nadriadený vedúci zamestnanec prednostovi MsÚ. Prednosta MsÚ ho
následne predloží primátorovi mesta na schválenie.
4) Ak sa zmenia stanovené podmienky, výška osobného príplatku sa upraví. Osobný príplatok
sa priznáva na dobu maximálne jedného roka. Po uplynutí tejto doby sa priznaný osobný
príplatok prehodnotí. V prípade znižovania osobných príplatkov u viac ako 50 %
zamestnancov prerokuje znižovanie zamestnávate  so závodným výborom.

as  VI
Sociálna oblas  a sociálny fond

lánok 27

Závodný výbor má právo vykonáva kontrolu nad stavom bezpe nosti a ochrany zdravia
pri práci v súlade s § 149 ZP. Konkrétne úlohy na úseku BOZP vykonáva zamestnávate
v súlade so zákonom . 124/2006 Z.z. o bezpe nosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ako aj alšími právnymi predpismi upravujúcimi túto oblas
a vnútroorganiza nými normami zamestnávate a.

lánok 28 

Zmluvné strany sa dohodli, že dovolenka na zotavenie sa zamestnancom predlžuje o jeden
týžde  nad výmeru ustanovenú ZP.

lánok 29

Zamestnanci sa môžu zú astni domácej rekreácie v rekrea nom stredisku v Dolnej
Strehovej za týchto podmienok:

- po et lôžok na chate je 8 (2 chatky po 4 lôžka)
- záujemcovia sú povinní písomne sa prihlási závodnému výboru najneskôr do 31.3.

príslušného roka,
- výber záujemcov uskuto uje závodný výbor najneskôr do 15.5. príslušného roka

s tým, že uprednostnení sú lenovia odborov a prihliada sa aj na pridelenie rekreácie
v minulých rokoch,

- týždenný poplatok za jednu chatu  je 33 €  a je príjmom sociálneho fondu,
- v prípade vážneho dôvodu, pre ktorý zamestnanec nemôže nastúpi na rekreáciu je

povinný oznámi túto skuto nos závodnému výboru najneskôr týžde pred nástupom
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resp. zabezpe i si za seba náhradu, v opa nom prípade hradí 50 % pobytu ako
sankciu . 50% sankciu zamestnanec nemusí uhradi  v tom prípade ak preukáže, že na
rekreáciu nemohol nastúpi pre náhlu chorobu, ochorenie manžela/manželky alebo
die a a, pre úmrtie v rodine alebo z dôvodu inej nepredvídanej udalosti ( napr. živelná
pohroma a pod. ),

- rekreácia sa uskuto uje v týždenných turnusoch s nástupom v sobotu do 17.00 hod.
- poplatok sa platí do pokladne MsÚ vopred, pred nástupom na rekreáciu.

lánok 30

1) V prípade záujmu zamestnancov a finan ných možností ZO a zamestnávate a, ZO a
zamestnávate zorganizujú tématický zájazd. ZO pod a svojich možností bude
spolupracova so zamestnávate om pri organizovaní branno-športových, kultúrnych a
spolo enských podujatí pre zamestnancov.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov, okrem
zamestnancov erpajúcich materskú dovolenku, rodi ovskú dovolenku a pracovné
vo no bez náhrady mzdy zorganizujú v nestránkové dni najviac 3 ozdravné dni do roka
pre všetkých zamestnancov. Úhrada nákladov sa bude realizova  z prostriedkov
sociálneho fondu a z vlastných zdrojov zamestnancov v súlade so zákonom o sociálnom
fonde.

lánok 31

1) Zamestnávate a závodný výbor sa dohodli na ú asti zamestnávate a a zamestnancov na
doplnkovom dôchodkovom sporení v súlade so zák. . 650/2004 Z.z. Zamestnávate sa
pri uplat ovaní systému DDP v organizácii neviaže na žiadnu konkrétnu doplnkovú
dôchodkovú pois ov u.

2) Výška príspevku na DDP je ur ená v závislosti od veku zamestnanca maximálne 3 %
z objemu zú tovaných miezd zamestnancov – poistencov, a to:

Ø do 45 rokov ..........................................príspevok do 9,96 €
Ø nad 45 rokov ......................................... príspevok do 19,92 €

3) Zamestnávate poskytne príspevok zamestnancovi len vtedy, ak bude príspevok
zamestnanca minimálne vo výške príspevku zamestnávate a.

lánok 32

Zamestnávate na písomnú žiados zamestnanca poskytne pri jeho významných životných
príležitostiach služobné motorové vozidlo s úhradou skuto ne vynaložených nákladov (PHM
a alikvótnej asti funk ného platu vodi a). Náklady uhradí zamestnanec na základe
ú tovného   dokladu, ktorý mu predloží zamestnávate .

lánok 33

Zamestnávate a závodný výbor budú nápomocní pri preklenutí mimoriadne aživej
situácie zamestnanca v prípade úrazu, ažkej choroby zamestnanca, smrti zamestnanca alebo
jeho manžela, manželky resp. die a a,  s ktorými žije v spolo nej domácnosti, na základe
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písomnej žiadosti predloženej závodnému výboru. Vzniknuté prípady sa budú rieši
individuálne. Maximálna výška sociálnej výpomoci je 166 € na základe dohody
závodného výboru a zamestnávate a.

lánok 34

Zamestnávate  a závodný výbor sa dohodli, že zamestnávate poskytne príspevok zo
sociálneho fondu na kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a spä
zamestnancom, ktorí dochádzajú do zamestnania verejnou dopravou a ktorých priemerný
mesa ný zárobok (§ 134 Zákonníka práce) nepresahuje 50 % priemernej nominálnej mesa nej
mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom
Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý
sa tvorí fond.

lánok 35

Zmluvné strany sa dohodli, že sociálny fond sa bude tvori

1) povinným prídelom vo výške 1 % z vyplatených hrubých miezd pod a zákona .
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde ,

2) alším prídelom vo výške 0, 25 % z vyplatených hrubých miezd,
3) z alších zdrojov pod a § 4 ods. 2 cit. zákona.

Zmluvné strany sa zaväzujú pri používaní sociálneho fondu postupova pod a Zásad
tvorby a použitia sociálneho fondu a tejto KZ.

lánok 36

1) Zmluvné strany sa budú pri používaní prostriedkov sociálneho fondu riadi týmto
rozpo tom

Stav fondu k 31.12.2012 10 000,00-€
Príjmy:
Prídel vo výške 1,25 % 13 000,00,-€
Príjem za pobyt v Dolnej Strehovej 400,00,-€
__________________________________________________________
Po iato ný stav + príjmy spolu 23 400,00,-€

Výdavky:
Stravovanie zamestnancov 9 600,00,-€
Sociálna výpomoc 500,00,-€
Regenerácia pracovnej sily 4 000,00,-€
--------------------------------------------------------------------------------------

Výdavky spolu 14 100,00,-€
Predpokladaný zostatok fondu k 31.12.2013 9 300,00-€

2) Zamestnávate poskytne závodnému výboru preh ad o tvorbe a erpaní sociálneho fondu
raz polro ne.
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VII.
Závere né ustanovenia

lánok 37

Kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013. Jej platnos sa
vždy predlžuje na obdobie alšieho kalendárneho roka, ak pred ukon ením doby jej platnosti
ktoráko vek zo zmluvných strán nepodá návrh na uzatvorenie novej zmluvy; táto kolektívna
zmluva stráca platnos  d om podpísania novej kolektívnej zmluvy oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.

lánok 38

Táto kolektívna zmluva je platná d om jej podpísania oprávnenými zástupcami, platí pre
rok 2013 a je záväzná pre zmluvné strany a pre ich právnych nástupcov v dobe jej platnosti.

Táto kolektívna zmluva nadobúda ú innos  d om 1. januára 2013.

lánok 39

1) Každá zo zmluvných strán môže navrhnú rokovanie o zmene alebo doplnení tejto
kolektívnej zmluvy. Na návrh je druhá strana povinná písomne odpoveda do 15 dní
odo d a obdržania návrhu.

2) Zmeny a dodatky prijaté zmluvnými stranami sú záväzné po ich podpísaní
oprávnenými zástupcami.

3) Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie tejto kolektívnej zmluvy bude kontrolované v 
polro ných intervaloch na spolo nom rokovaní zamestnávate a a závodného výboru.

4) Zamestnávate zabezpe í do 15 dní od podpísania tejto kolektívnej zmluvy, aby
zmluva bola k dispozícii každému zamestnancovi, a to v elektronickej podobe.
V písomnej forme bude uložená na útvare PAM a u odborového orgánu.

5) Kolektívna zmluva sa vyhotovuje v troch origináloch, pri om odborový orgán obdrží
jedno vyhotovenie a zamestnávate dve vyhotovenia.

V Kežmarku d a 18. decembra 2012

Za   zamestnávate a: Za ZO SLOVES:

------------------------------ -------------------------------------
Ing. Igor Šajtlava v.r. JUDr. Viera Ma áková v.r.

primátor mesta predsední ka ZV

-------------------------------------
Ing. Ladislav Tomaškovi v.r.

podpredseda ZV
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