V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok zamestnávania
zamestnancov na rok 2022
zmluvné strany
v súlade so zákonom č. 553/2003z' z' o odmeňovanĺ niektoých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme (d'alej len ''zákon o odmeňovaní ''),
231
Zákonnika práce a zákona č,' 211991 Zb' o kolektívnom vyjednávanĺ
s
v znení neskorších predpisov
zmluvné strany
Mestská časťBratislava -Podunajské Biskupice zastúpená
Mgr. Zoltánom Pékom -starostom mestskej časti
(ďalej len zamestnávatel)
a

Základná

od

izácia zastú pen á predsed n íčkouzávod néh o výboru
Mgr. Adrianou Kalmárovou
(ďalej len odborová organizácia)

borová org

an

uzatvárajú tÚto

KoLEKTĺVNU ZMLUVU

PRE ZAMESTNANCOV

MEsTsKEu

česrl BRATISLAVA

_ PoDUNAJSKÉ BlsKUPIcE

NA ROK 2022
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Cast'1.

VŠEoBEcNÉUSTANoVENIA
clánok

í

ZMLUVNE STRANY
1. Táto podniková kolektĺvna zmluva (d'alej len ''kolektívna zmluva'') Sa uzatvára v súlade
s $ 2 ods. 3 písm. a) zákona č' 211991 zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších

predpisov medzi Mestskou časťouBratislava

odborovou organizáciou'

-

Podunajské Biskupice

a

Základnou

článok 2
cIEĽ KoLEKTĺVNEJ ZMLUVY

í. Cieľom kolektívnej zmluvy

je udrŽať sociálny zmier; odborový zväz bude neodkladne
a objektĺvne ĺnformovať zamestnávateľa o vzniku sociálneho napätia, jeho príčinách
a spolupôsobiť pri ich riešení.

Glánok 3

PREDMET KoLEKTĺVNEJ ZMLUVY

í. Touto kolektĺvnou zmluvou sa

upravujú:

- postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán,
_ pracovnoprávne vzťahy,
- platové podmienky,
-

sociálna oblasť a sociálny fond.

Článok 4

zÄKAz DlsKRlMlNÁcle

1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, Že nebudú Žiadneho zo zamestnancov diskriminovať
z dôvodu pohlavia, manŽelského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka,
Veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, viery a
náboŽenstva, politického a iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo
sociálneho pÔvodu, príslušnosti k národu alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo
iného postavenia.
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čtánok s

zÁvÁzľ.losŤ KoLEKľívru el zM LUVY

1.

Kolektívna zmluva je záväzná pre zamestnávateľa a odborový zväz a upravuje
priaznivejšie podmienky vykonávania pracovného pomeru u zamestnávateľa.
Vzťahuje sa na všetkých zamestnancov zamestnávateľa (d'alej len ''zamestnanec''),
ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z' z' o odmeňovaní niektoých
zamestnancov privýkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ''zákon č. 553/2oo3 Z' z'") a na
základe zákona č'311ĺ2001Z. z. Zákonník práce (d'alej len ''Zákonník práce'').
2. Zamestnancom, u ktoých nepretrŽité odpracovanie rokov u zamestnávateľa bolo
prerušenépo ukončení pracovného pomeru u zamestnávateľa a opätovne nastúpil
pracovného pomeru k zamestnávateľovi, sa pre účelyvyplatenia odstupného a
odchodného podľa tejto l(Z započítavajÚ iba roky od ich posledného nástupu do
pracovného pomeru.

čast'tl.

PosTAVENlE oDBoRoVEJ oRcANlzÁcle A VzÁJoMľĺÉvzŤlľy
článok 6

1. Zamestnávateľ uznáva odborovú 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 7
1. Zamestnávateľ nebude diskriminovat'členov a funkcionárov základnej organizácie za
ich členstvo, námety, kritické pripomienky a čĺnnosťvyplývajÚcu z výkonu odborovej
funkcie. Súčasnebude plne rešpektovať ich právnu ochranu v čase ich funkčného obdobĺa
v zmysle S240, ods. 8 ZP .

Článok 8

1. Zamestnávateľ poskytne na prevádzkovú činnosťzákladnej organizácii bezplatne
miestnosť s nevyhnutný-m vybavením a uhrádza náklady spojené s ich údrŽbou a
technickou prevádzkou. Čbnskéschôdze odborovej organizácie sä uskutočnia minimálne

jedenkrát ročne a to dve hodiny pred skončenímpracovného času v neúradných dňoch so
zachovaním nároku na platené pracovné voľno. odborová organizácia bude vopred
informovať zamestnávateľa o termĺne schôdze.
2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom na výkon funkcie v odborovom orgáne a účasť
na odborárskom vzdelávaní platené pracovné voľno s náhradou mzdy.
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Clánok 9

í. Zmluvné strany sa dohodli, Že zamestnávateľ zabezpečíúhradu členských príspevkov
formou zráŽky zo mzdy členom základnej organizácie na základe ich predchádzajÚceho
pĺsomného súhlasu. Takto získanéčlensképríspevky zamestnávateľ poukáŽe na účet
závodného výboru základnej organizácie najneskôr do 5 pracovných dní po termĺne
vyúčtovaniamzdy.
Článok 10
1. Zamestnávateľ sa zaväzuje, Že bude prizývať zástupcu závodného výboru na kaŽdú
poradu vedenia organizácie, ak budú predmetom rokovania pracovné, ekonomĺcké a
sociálne podmienky zamestnancov. Zároveň sa zaväzuje, Že všetky vnútornéakty
pracovných, ekonomických
sociálnych podmienok
organizácie, týkajúce
zamestnancov predloŽÍ na pripomienkovanie závodnému výboru.
2. Zamestnávateľ bude v prípadoch, ked' sa pracovné miesto alebo funkcia obsadzuje
na základe výberového konania, menovať do komisie aj zástupcu závodného výboru'

a

sa

Cast'lll.
PRAGoVNoPRÁVNE VZŤAHY
článok 11
1. Zamestnávateľ je povinný vytvárať pracovné podmienky, ktoré pracovnĺkom umoŽňujú
tvorivej iniciativy
pracovno-právnych
prispievajÚ
vzťahov.
k stálosti
a zvyšovanĺe kvalifikácie a ktoré

čo najlepšívýkon práce podľa ich schopností a znalostí, rozvoj
V

pracovno-právnych vzťahoch sa bude riadiť zásadou rovnakého zaobchádzania
a bude dodrŽiavať ustanovenia zákona č' 365/2004 Z' z. (Antidiskriminačný zákon)

2.

článok 12
Zamestnávateľ zabezpeči pre rozvoj ľudskéhopotenciálu efektívne vyuŽívanie
zamestnancov ich rozmiestňovaním tak, aby boli vyuŽité ich znalosti, schopnosti
a predpoklady d'alšieho rozvoja (prerad'ovanie) a prijímanie nových zamestnancov.

1.

článok 13

í. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením $ 48, ods. 4, pĺsmeno d) zákona č,.31112011
Z' z. (Zákonníka práce) v znení následných zmien dohodli, Že d'alšie predlženie alebo
opätovnédohodnutie pracovného pomeru na určitúdobu do dvoch rokov alebo nad dva
roky je moŽné u opatrovateľov v domácnosti a u pracujúcich dÔchodcov.
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c!ánok 14
1. Základná organizácia uznáva právo zamestnávateľa organizovať, riadit' a kontrolovat'
pracovnú činnosťzamestnancov a vytvárať priestor na dodrŽiavanie pracovnej disciplĺny.

článok 15

ĺ. Čĺstyipracovný

čas zamestnancov mestskej časti je 37,5 hodín týŽdenne.
2. Zamestnávateľ môŽe na základe dohody so zamestnancom zmeniť rozvrh pracovného
času zamestnanca V prípade, ked' to vyŽaduje jeho náplň práce. Pre všetkých
zamestnancov mestskej časti platí 37,5 hodinový týŽdenný pracovný čas bez zniŽenia
platu.

3. Pracovný čas zamestnancov mestskej častije rozvrhnutý takto:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8,00
,30
7 ,30
7 ,30
7 ,30
7

-

17,00
15,30
16,30
15,30
13,30

hod.
hod.
hod.
hod.

hod

- s ohľadom na potreby obyvateľov majú zamestnanci oddelenia kultúry, kniŽnice
a opatrovatelia v domácnosti upravený pracovný čas, schválený zamestnávateľom.

čIánok 16
1. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovĺ, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako 6
hodín, prestávku na odpočínoka jedenie v trvaní 30 minút v časovom rozpätíod 11,30
hod. do 12,30 hod.

článok 17

1. Prácu nadčas moŽno nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v rozsahu a za
podmienok ustanovených v platnom Zákonníku práce.
článok 18
1.Základná výmera dovolenky je päťtýŽdňov. Dovolenka vo výmere šiestich týŽdňov patrí
zamestnancovi, ktoý do konca kalendárneho roka dovŕšĺnajmenej 33 rokov veku a
zamestnancovi, ktoý sa trvale stará o dieťa'
2. Zamestnávateľ mÔŽe po dohode so závodným výborom určiťhromadné čerpanie
dovolenky, ktoré nesmie byt' viac ako dva týŽdne v príslušnom kalendárnom roku, ak je to
nevyhnutné z prevádzkových dÔvodov a zlučiteľnéso záujmamizamestnancov.
3. Ak si zamestnanec nemôŽe dovolenku vyčerpaťv kalendárnom roku z naliehavých
prevádzkových dôvodov alebo pre prekáŽky v práci, je zamestnávateľ povinný poskytnúť
ju zamestnancovitak, aby sa vyčerpala najneskÔr do konca budúceho kalendárneho roka.
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Clánok 19

1.

Pracovné voľno s náhradou mzdy

zamestnancom poskytnuté v tomto rozsahu:

V

prípade zvyšovania kvalifikácie bude

1.1' Zamestnávateľ umoŽní zvyšovanie osobného a odborného rozvoja
zamestnancov, a to formou seminárov a školení.
1'2' Zamestnávateľ sivyhradzuje právo udeľovať súhlas na zvyšovanie kvalifikácie
formou stáŽe, jazykových kurzov a d'alšieho štúdiapoprizamestnaní len v tom prípade,
ked' to vykonávaná činnosťa pracovné zaradenie zamestnanca vyŽaduje. V prĺpade
súhlasu zamestnávateľa so zvýšenĺm kvalifikácie zamestnanca formou stáŽí, jazykových
kurzov a d'alšieho štÚdia popri zamestnaní, zamestnávateľ môŽe podľa vlastných
finančných moŽností poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy v zmysle príslušných
ustanoven i ZákonnÍka práce'
a) Zamestnávateľ so zamestnancom uzatvorí dohodu o zvýšeníkvalifikácie
s podmienkou odpracovania 5 rokov pre mestskú časťpo ukončenízvýšenia kvalifikácie
v súlade s $ 155 Zákonníka práce.
b) V prĺpad e, Že zamestnanec z vlastnej vôle neodpracuje určenúdobu dohodnutú
v uzatvorenej dohode, uhradí zamestnávateľovi náklady sÚvisiace so štúdiom pred
ukončenímpracovného pomeru.
1.3. Kurzy a návštevy vzdelávacích inštitúciípočas pracovnej doby sa podmieňujú
potrebou vyuŽitia V pracovnom zaradení a podliehajÚ predchádzajúcemu súhlasu
vedÚceho oddelenia a prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Podunajské

Biskupice'

Článok 20

1. Pracovné voľno s náhradou mzdy a pracovné voľno bez náhrady mzdy bude
zamestnancom poskytnuté v súlade s príslušnýmiustanoveniami platného Zákonníka

práce.
2' Zamestnávateľ poskytne v druhom polroku 2022 zamestnancovi na jeho Žiadosť podľa
s 141 oos' 3 písm. c) Zákonnĺka práce jeden deň pracovného voľna., za čas pracovného
voľna patrí zamestnancovi náhrada funkčnéhoplatu.

Článok 21

'l. odstupné bude poskytnuté nad rozsah ustanovený v $ 76 ods' 1 , ods. 2 a ods.

Zákonníka práce a to o sumu dvojnásobku funkčnéhomesačnéhoplatu zamestnanca.
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článok 22
Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pri prvom skončenípracovného pomeru
po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosťje viac ako 70o/o odchodné nad rozsah ustanovený v $ 76a
Zákonníka práce, ak poŽiada o poskytnutie uvedeného dÔchodku pred skončením
pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení,a to vo výške:
a) jedného funkčnéhoplatu, ak jeho pracovný pomer trval do 10 rokov;
b) dvoch funkčných platov, ak jeho pracovný pomer trval od 10 rokov a jedného

',.

dňa do 25 rokov;
c) troch funkčných platov, ak jeho pracovný pomer trval viac ako 25 rokov.
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2'

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pri prvom skončenípracovného pomeru
odchodné nad rozsah ustanovený v $ 76a ZP, a to vo výške jedného funkčného platu, ak
mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe Žiadosti podanej pred
skončenímpracovného pomeru alebo do desiatĺch dní po jeho skončení.
3. Zamestnávateľ nie je povinný poskytnút' zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný
pomer skončĺlpodľa $ 68 ods. 1.

článok 23

í. Zamestnávateľ na poŽiadanie predloŽí odborovej organizácii správu o voľných
pracovných miestach.
2. Výpoved'alebo okamŽité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je
zamestnávateľ povinný vopred prerokovat'so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoved'
alebo okamŽité skončenie pracovného pomeru neplatné' Zástupca zamestnancov je
povinný prerokovat'výpoved'zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo
dňa doručenia písomnej Žiadosti zamestnávateľom a okamŽité skončenie pracovného
pomeru do 2 pracovných dnĺ odo dňa doručenia písomnej Žiadosti zamestnávateľom.
článok24
1. Závodný výbor uplatní právo kontroly nad dodrŽiavaním pracovnoprávnych, mzdových
predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy' Termín a účelkontroly oznámi
závodný výbor zamestnávateľovi 15 dní pred jej uskutočnením.
čast'tV.
PLAToVÉ PoDMIENKY
článok 25
1. odmeňovanie zamestnancov je stanovené na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektoých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Táto
kolektívna zmluva upravuje niektoré podmienky a náleŽitosti poskytovania platových
zložiek.
2. Zamestnancovi prislúcha za vykonanú prácu plat. odmeňovanie zamestnancov
je stanovené na základe zákona č. 553/2003 Z. z' o odmeňovaní niektoých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektoných zákonov. Plat
a náhrada platu sú splatné v mesačných intervaloch najneskôr k 8. dňu nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.
3. Zamestnanec sa zaradí do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z
hľadiska jej zloŽitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickq zátaže, ktorú má
vykonávať v rámci opisu pracovných činnostía splnenia kvalifikačných predpokladov,
ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

článok 26

1. Stupnice platových taríf sa upravia V zmysle platného Nariadenia vlády sR

o zvýšenístupnĺc platových tarÍf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
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a,lának ?7
1. Zamestnávateľ Vyplatí zamestnancom odmeny za kvalitné VykonáVanie pracovných
čĺnností.odmeny budú vyplatené v príslušnom polroku k 31. máju a 30. novembru
príslušnéhokalendárneho roka, resp. ku koncu kaŽdého kalendárneho mesiaca,
maximálne do výšky jedného funkčnéhoplatu jednotlivých pracovnĺkov na základe
písomnéhozhodnotenia ich práce priamym nadriadeným, prednostom miestneho Úradu a
starostom mestskej časti, okrem starostu mestskej časti a hlavného kontrolÓra mestskej
časti. Vyplácanie odmien starostu mestskej časti a hlavného kontrolóra upravujú osobitné
predpisy.
2. Dôvodom na nevyplatenie odmien zamestnancom zo strany zamestnávateľa môŽe byť
nedostatok finančných prostriedkov zamestnávateľa V rámci vyrovnaného čerpania
finančných prostriedkov v rozpočte mestskej časti.
3. Zamestnávatel'poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomertrvá ku dňu 31. decembru
2021 nEmenej šesťmesiacov, odmenu podl'a $ 20 ods. 1 písm. a)zákona o odmeňovaní v
sume 350 eur; nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému ku dňu 31.
decembra 2021 plynie výpovedná doba okrem zamestnanca, ktorému bola daná výpoved' z
dÔvodu podl'a $ 63 ods. 1 písm. a), b) alebo c) Zákonníka práce. odmena bude vyplatená
podl'a rozhodnutia zamestnávatel'a najskôr vo výplatnom termĺne za mesiac december 2021,
najneskôr však do 30. júna 2022. Ak pracovný pomer zamestnanca skončípred 30. júnom
2022, zamestnávatel' vyplatí zamestnancovi odmenu podl'a prvej vety najneskÔr v najbliŽšom
výplatnom termíne po skončenípracovného pomeru. Do doby trvania pracovného pomeru
podl'a prvej vety sa započítava aj doba trvania bezprostredne predchádzajúceho pracovného
pomeru u toho istého zamestnávatel'a alebo štátnozamestnaneckého pomeru v tom istom
sluŽobnom úrade. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týŽdennom čase, ako je
ustanovený týŽdenný pracovný čas u zamestnávatel'a, odmena podl'a prvej vety sa pomerne
kráti.

čast'V.

socÁLNA oBLAsŤ A socÁLNY FoND
článok 28
1. Na plnenie úloh v oblasti sociálnej starostlivosti tvorí zamestnávateľ v beŽnom roku
sociálny fond podľa zákona Č. lszl1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších
predpisov.

2.Zamestnávateľ bude odvádzať do fondu prídel, ktoý je tvorený:
a) povinný prídelvo výške 1 %,
b) d'alšíprídel vo výške 0,5o/o, a to zo základu v zmysle $ 4 ods. 1 zákona
o sociálnom fonde.
3. Zamestnávateľ poskytne závodnému výboru prehľad o tvorbe a čerpanísociálneho
fondu v termíne do 15.03' príslušnéhokalendárneho roka.
4. Zamestnávateľ sa zaväzuje v termíne do 28.02' príslušnéhokalendárneho roka
písomne informovať závodný výbor o rozpočte sociálneho fondu na prĺslušnýkalendárny
rok a v termĺne do 15.03. príslušnéhokalendárneho roka predloŽĺ písomnú správu
o vyuŽívanĺsociálneho fondu za predchádzajÚci kalendárny rok.
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5. Čerpanie, tvorbu a nakladanĺe s prostriedkami sociálneho fondu zamestnávateľ vopred
prerokuje so závodným výborom.
5. 1

Stravovanie zamestnan cov

5'1.1 Zamestnávateľ poskytne všetkým zamestnancom V pracovnom pomere
pracovným časom dlhším ako 4 hodiny denne stravný lístok (aj počas dovolenky,
prekáŽok v práci a počas pracovných dní prvých 10 dní PN),
5.1.2 Medzi okruh fyzických osôb, k!9ý' zabezpeči stravovanie a ktoým bude
prispievať na stravovanie patrĺ aj starosta MČ,
5'1'3 Zamestnávateľ prispeje na stravovanie sumou vo výške 55% ceny stravného
poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 aŽ 12 hodín podľa osobitného predpisu,
5.1'4 Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu bude všetkým zamestnancom
poskytnutý vo výške 0,70 € na každý stravný lístok.

s

Zamestnanec uhrádza stravné lístky formou mesačnej zráŽky zo mzdy
5.2 Podpora počas pracovnej neschopnosti

5.2'1 Zamestnávateľ v zmysle s 8 zákona č. 46212003 o náhrade príjmu
pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektoých
zákonov poskytne náhradu príjmu zamestnancoviv nasledovnej výške:

a) od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej
pracovnej neschopnostĺ 50% denného vymeriavacieho základu zamestnanca podľa 55
$
zákona č. 46112003 Z. z. o socĺálnom poistení,
b) pri trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti od štvrtéhodo desiateho dňa
pracovnej neschopnosti 70% den ného vymeriavacieho základu zamestnanca.
5.3 Podpora v núdzi

5'3.1 Zamestnávateľ poskytne zamestnancom, ktorí sa nezavinene dostali do

finančnej tiesne, sociálnu výpomoc formou:
- nenávratnej sociálnej výpomocĺ podľa výšky finančných prostriedkov na účtesociálneho
fondu, pri situáciách, ktoré majú značný finančný dopad na zamestnanca (dlhodobá
práceneschopnosť, úmrtie rodinného príslušníka,Živelná pohroma, vykradnutie bytu
a iné), najviac do sumy 500,- Eur.
- návratnej výpomoci, v sĺtuáciách menej závažnéhofinančnéhodopadu podľa výšky
finančných prostriedkov na účtesociálneho fondu, max. do výšky 5oo,- Eur s návratnosťou
maximálne do 12 mesiacov od poskytnutia pÔŽičky.
5.4 PrÍspevok pri úmrtízamestnanca

5'4.1 Zamestnávateľ v lehote do 60 dní od úmrtia zamestnanca v trvalom
pracovnom pomere mÔŽe poskytnúťnenávratnú sociálnu výpomoc pozostalému

manŽelovi, manŽelke, rodičovi alebo diet'aťu najviac do sumy 500,- Eur.

5.4.2 Zamestnávateľ pri úmrtízamestnanca hradí náklady na zakúpenie

kvetinového daru a náklady spojené s dopravou zamestnancov na pohreb'
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5.5 Pracovné jubileá

5.5.1 Zamestnávateľ poskytne finančný dar pri Životných a pracovných výročiach:

Životné jubileá zamestnancov Mestskej časti Bratislava
závislosti od diŽky pracovného pomeru v rokoch:

-

Podunajské Biskupice

a) doŽitých 50 rokov veku
- trvanie pracovného pomeru od 1 roka do 5 rokov
- trvanie pracovného pomeru od 5 rokov do 10 rokov
- trvanie pracovného pomeru nad 10 rokov

200,00 Eur
300,00 Eur
400,00 Eur

b) doŽitých 60 rokov veku

200,00 Eur

V

c) výročie trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa za 10 odpracovaných
200,00 Eur
rokov a kaŽdých d'alších5 rokov

práce

5.6 Bezpečnost'a ochrana zdravia pri práci

5.6.1 Zamestnávateľ vytvára pracovné podmienky zaisťujúcebezpečnosť

a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca.
5.6'2 Zamestnávateľ bude dodrŽiavať záväzky V oblasti BozP vyplývajúce
z právnych predpisov.
5.6.3 Zamestnávateľ má právo kontrolovať, či zamestnanec nie je V pracovnom
čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodrŽiava
určenýzákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa.

5.7 Dopl nkové dôchodkové poistenie
5.7.1 Zamestnávateľ umoŽní všetkým zamestnancom V pracovnom pomere účasť
na doplnkovom dôchodkovom sporenĺ (d'alej len ''oDS'') v prípade, ak prejavia záujem.

a) Výška príspevku zamestnanca
Minimálna výška príspevku účastnĺkasporenia na DDS je 10 eur mesačne
b) Výška príspevku zamestn ávatel'a
Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie sÚ 2o/o
z hrubej mzdy zamestnanca.
c) Viac DDS
Zamestnancovi, ktoný má uzatvorenú zmluvu s viaceými dôchodkovými
spoločnosťami, zamestnávateľ poskytne príspevok len do jednej zo spoločností,
ktorú si zamestnanec vyberie.
d) Zamestnávatel'príspevok neposkytuje: , '
- zamestnancom, ktorĺ sú poberateľmi dÔchodku a zamestnancom, ktorí sú u
zamestnávateľa v pracovnom pomere a zároveň poberajú dôchodok rnýsluhu rokov
podľa osobitných predpisov.
- za prĺslušnýmesiac zamestnancom, ktorí sú 1 kalendárny mesiac a viac na
neplatenom voľne; dlhodobej PN, zamestnancom, ktorí nastúpili na MD, rodičovskú
dovolenku (v zmysle platnej legislatívy) počas trvania tejto dovolenky a d'alším
zamestnancom V mimo evidenčnom stave.

L0

vt.

zÁveneČru ÉusľnrĺovENlA

článok 29
sa uzatvára na obdobie od 01 .01.2022 do 31 .12.2022'
2. KaŽdá zo zmluvných strán mÔŽe navrhnút' rokovanie o zmene alebo doplnení tejto
kolektívnej zmluvy' o návrhu je druhá strana povinná rokovat'. Na návrh je druhá strana
povĺnná písomne odpovedat'do 15 dní odo dňa doručenia návrhu.
3. Zmeny a dodatky prijate zmluvnými stranamĺ su záväzné po ich podpísanĺ oprávnenými
1. Kolektívna zmluva

zástupcami.

4. Zmluvné strany sú povinné najmenej 60 dní pred skončenímplatnosti existujúcej
Kolektívnej zmluvy začat'rokovanie o uzatvorení novej zmluvy na d'alšie obdobie.

Článok 30

1. Táto kolektívna zmluva je účinnádňom jej podpĺsania oprávnenými zástupcami

a je záväzná pre zmluvné strany a pre ich právnych nástupcov v dobe jej platnosti.

2' Zamestnávateľ zabezpeči do 'l5 dní od podpísania tejto kolektívnej zmluvy, aby jeden
exemplár zmluvy bol k dispozícii na kaŽdom pracovisku zamestnávateľa; to platí obdobne
pre závodný výbor v rámcijeho pÔsobnosti.
3. Zmluvné strany sa zaväzujúspolupôsobiť pri spoločných rokovaniach na tvorbe
kolektívnej zmluvy, resp. prijej zmenách' dodatkoch, pričom svoje podnetné návrhy budú
podávat' s písomným odôvodnením.
4. V prípade, Že počas platnosti tejto kolektívnej zmluvy nastanÚ také zmeny právnych
predpisov, ktore spôsobia neplatnosť niektoých jej ustanovenĺ' zmluvné strany sa
zaväzujú bezodkladne dohodnút' v súlade s právnymi predpismi novelizáciu príslušných
ustanovení kolektĺvnej zmluvy tak, aby sa zároveň zachoval zámer sledovaný pÔvodným
ustanovením.

5. Kolektívna zmluva je vypracovaná

v

zo zmluvných strán dostane dve vyhotovenia.

Za zamestnávateľa

,/
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1

štyroch vyhotoveniach,

Mgr. Zoltár'
starosta mesi.

V Bratislave
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Mgr. Adriana Kalmárr
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