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V súlade s ustanovením § 2 ods. 3 písm.a) zákona C.2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v
znení neskorších predpisova Kolektívnou zmluvou vyššieho stupna v štátnej službe na rok
2012 a Kolektívnou zmluvou vyššieho stupna pre zamestnávatelov, ktorí pri odmenovaní
postupujú podla zákona c.553/2003 Z.z. o o odmenovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme na rok 2012(dalej len kolektívne zmluvy vyššieho stupna) zmluvné
strany

Obvodný úrad Pieštany
zastúpený Ing. Františkom Hoosom, vedúcim služobného úradu

(dalej len zamestnávatel) na jednej strane

a

Základná organizácia SLOVES Obvodný úrad Pieštany
zastúpenáIng.JánomZatkom,predsedomzávodnéhona druhejstrane

uzatvárajú túto

Podnikovú kolektívnu zmluvu
na rok 2012
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Cast I

Všeobecné ustanovenia

Clánok 1

Cielom tejto kolektívnej zmluvy je udržat sociálny mier, a preto zmluvné strany budú pri riešení
vzájomnýchvztahov prednostne používat prostriedky kolektívneho vyjednávania.

Clánok 2

Touto kolektívnouzmluvou sa upravuje:

. postavenieodborovej organizácie a vzájomné vztahy zmluvných strán

. pracovnoprávnevztahy

. doplnkové dôchodkové poistenie

. sociálna oblast a sociálny fond

Clánok 3

Táto kolektívnazmluva sa vztahuje na všetkých zamestnancov Obvodného úradu Pieštany.

Clánok 4

Zamestnávatel nebude diskriminovat clenov a funkcionárov ZO SLOVES Obvodný úrad
Pieštany za ich clenstvo, námety, kritické pripomienky a cinnost vyplývajúcu z výkonu
odborovej funkcie. Súcasne bude plne rešpektovat právnu ochranu funkcionárov ZO SLOVES
Obvodný úrad Pieštany.

Cast II

Postavenie odborových organizácií a vzájomné vztahy zmluvných strán

Clánok 5

Zamestnávatel uznáva ZO SLOVES Obvodný úrad Pieštany a jeho závodný výbor za jediného
predstavitela všetkých zamestnancov v kolektívnom vyjednávaní, uznáva práva odborov
vyplývajúcez platných pracovnoprávnych predpisov a tejto kolektívnej zmluvy.

Clánok 6

Zamestnávatel poskytne na prevádzkovú cinnost ZO SLOVES Obvodný úrad Pieštany
bezplatne miestnost s nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady spojené s ich údržbou a
technickou prevádzkou.
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Clánok 7

Zamestnávatel poskytne zamestnancom na výkon funkcie v odborovom orgáne a úcast na
odborárskom vzdelávaní služobné volno s náhradou mzdy v rozsahu maximálne 10
pracovnýchdní rocne na zamestnanca.

Clánok 8

Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávate!'zabezpecí úhradu clenských príspevkov formou
zrážky zo mzdy clenom ZO SLOVES Obvodný úrad Pieštany na základe ich
predchádzajúceho písomného súhlasu. Takto získané clenské príspevky služobný úrad
poukáže na úcet ZO SLOVES Obvodný úrad Pieštany najneskôr do piatich pracovných dní po
termínevyúctovania mzdy.

Clánok 9

Zamestnávatel sa zaväzuje, že bude pozývat zástupcu závodného výboru s hlasom poradným
na každé zasadnutie výberovej komisie, kvalifikacnej komisie, disciplinárnej komisie. Zároven
sa zaväzuje pozývat clena závodného výboru na zasadnutie poradných orgánov zriad'ovaných
vedúcim služobného úradu podla zákona o štátnej službe alebo služobných predpisov, ak
prerokúvaveci týkajúce sa štátnozamestnaneckého pomeru.

Clánok 10

Závodný výbor uplatní právo kontroly dodržiavania podmienok vykonávania štátnej služby, ako
aj záväzkov z kolektívnej zmluvy. Termín a rozsah kontroly oznámi závodný výbor služobnému
úradu najmenej sedem dní pred jej uskutocnením.

Cast' III

Pracovnoprávne vztahy

Clánok 11

Zamestnávatel prerokuje s odborovým orgánom každú zmenu platného organizacného
poriadku a pracovného poriadku, a uvedené dokumenty vydá len s predchádzajúcim súhlasom
odborovéhoorgánu.

Clánok 12

Služobný a pracovný cas

Služobný cas štátneho zamestnanca a pracovný cas zamestnanca je stanovený na 37,5
hodiny týždenne v jednozmennom prevádzkovom režime.
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V podmienkach Obvodného úradu Pieštany sa uplatnuje pružný služobný a pracovný cas,
ktorý je upravenývo vnútorných predpisoch.

Príslušný odbor resp. útvar zabezpecujúci vybavovanie vecí obcanov urcí zamestnancov,
ktorí v dobe vybavovania vecí obcanov budú mat stanovený služobný a pracovný cas.

Clánok 13

Dovolenka

Základná výmera dovolenky štátneho zamestnanca a zamestnanca je pät týždnov.
Dovolenka vo výmere šiestich týždnov patrí štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi, ktorý
do konca príslušného kalendárneho roka dovrši 33 rokov veku.

Clánok 14

Odstupné

Zamestnávatel vyplatí:
- štátnemu zamestnancovi, ktorý skoncil štátnozamestnanecký pomer, odstupné nad

rozsah ustanovenýv § 53 zákona o štátnej službe a kolektívnej zmluve vyššieho stupna
v sume dvojnásobku funkcného platu, ak odpracoval u zamestnávatela minimálne jeden
rok,

- zamestnancovi, s ktorým skoncí pracovný pomer z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1
písm. a) alebo b) Zákonníka práce odstupné nad rozsah ustanovený podla § 76 ods. 1
Zákonníka práce v sume dvojnásobku jeho priemerného mesacného zárobku, ak
odpracoval u zamestnávatela minimálne jeden rok.

Clánok 15

Odchodné

Zamestnávatel vyplatí:
- štátnemu zamestnancovi pri prvom skoncení štátnozamestnaneckého pomeru po

preukázaní nároku na predcasný starobný dôchodok, starobný dôchodok
alebo invalidný dôchodok odchodné nad rámec ustanovený v § 54 zákona o štátnej
službe v sume dvojnásobku posledne priznaného funkcného platu, ak odpracoval
u zamestnávatela minimálne jeden rok,

- zamestnancovi pri prvom skoncení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na
predcasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ak pokles
schopnosti vykonávat zárobkovú cinnost je viac ako 70 %, odchodné nad rámec
ustanovený v § 76a ods. 1 Zákonníka práce v sume dvojnásobku jeho priemerného
mesacnéhozárobku, ak odpracoval u zamestnávatela minimálne jeden rok.
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Clánok 16

Odmenovanie zamestnancov

Zamestnávatel poskytne zamestnancom odmenu pri dosiahnutí 50 rokov veku v sume jeho
posledne priznaného funkcného platu, ak odpracoval u zamestnávatela minimálnejeden rok.

Cast IV

Doplnkové dôchodkové poistenie

Clánok 17

Zamestnávatel poskytne zamestnancom príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo
výškenajmenej3 % objemuzúctovanýchmiezdštátnychzamestnancov.

Cast V

Sociálna oblast a sociálny fond

Clánok 18

Stravovanie

Zamestnávatel zabezpecí pre zamestnancov v pracovných dnoch stravovanie formou
stravných lístkov.

Zmluvné strany sa dohodli, že okrem príspevku na stravovanie poskytovaného zamestnancom
podla ustanovenia § 70 ods. 2 zákona o štátnej službe a podla ustanovenia § 152 ods. 3
Zákonníka práce, zamestnávatel poskytne príspevok zo sociálneho fondu podla zásad pre
používaniesociálneho fondu.

Clánok 19

Regenerácia pracovnej sily

Zamestnávatel poskytne pre zamestnancov príspevok zo sociálneho fondu na regeneráciu
pracovnejsily podla zásad pre používanie sociálneho fondu
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Clánok 20

Sociálna výpomoc

Zamestnávatel poskytne zamestnancom, ktorí sa nezavinene dostali do financnej tiesne,
sociálnu výpomoc podla zásad pre používanie sociálneho fondu

Clánok 21

Tvorba sociálneho fondu

Sociálnyfond sa bude tvorit:
- povinnýmpríde10mvo výške 1 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1 zákona C.152/1994
Z.z. o sociálnom fonde (dalej len "zo základu")
-dalším príde10mvo výške 0,5 % zo základu

Clánok 22

Zmluvné strany sa zaväzujú pri používaní sociálneho fondu postupovat podla zásad pre
používanie sociálneho fondu. Zamestnávatel poskytne odborovému orgánu k 30. 6. 2012
a k 31. 12.2012 prehlad o tvorbe a cerpaní sociálneho fondu.

Cast VI

Záverecné ustanovenia

Clánok 23

Kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie do 31. decembra 2012. Jej platnost sa vždy
predlžuje na obdobie dalšieho kalendárneho roka, ak pred ukoncením doby jej platnosti
ktorákolvek zo zmluvných strán nepodá návrh na uzatvorenie novej zmluvy; táto kolektívna
zmluva stráca platnost dnom podpísania novej kolektívnej zmluvy oprávnenými zástupcami
zmluvnýchstrán.

Clánok 24

Každá zo zmluvných strán môže navrhnút rokovanie o zmene alebo doplnení tejto kolektívnej
zmluvy. Na návrh je druhá strana povinná písomne odpovedat do 15 dní odo dna obdržania
návrhu.

Clánok 25

Zmeny a dodatky prijaté zmluvnými stranami sú záväzné po ich podpísaní oprávnenými
zástupcami.
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Clánok 26

Zmluvnéstrany sa dohodli, že plnenie tejto kolektívnej zmluvy bude kontrolované v polrocných
intervalochna spolocnom rokovaní zamestnávatela a závodného výboru.

Clánok 27

Zamestnávatel zabezpecí do 15 dní od podpísania tejto kolektívnej zmluvy, aby jeden
exemplár zmluvy bol k dispozícii na každom pracovisku; to platí obdobne pre závodný výbor v
rámcijeho pôsobnosti.

Clánok 28

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

V Pieštanoch30.12.2011

E
SlOVES.19.0088.0204-.

SIOVfJnS~ýodboro~ý l~llz ~erejnej sprivy

ZAVODNÝ VÝBOR
Obvodný úrad

921 25 Pi<3š!any1, I(rajinS"á 5053/13 I

l""==-- ~

rl, Obvodný úrad Piešt'any I

I
I(raj;nská cesta 13 I

921 25 Piešt'any J

Ing. Ján Z;ftko
predsedafZO SLOVES
Obvodný úrad Pieštany

Ing. trant~oos
pre~ Obvodného úradu
Pieštany
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Zásady pre používanie sociálneho fondu na rok 2012

Zo sociálneho fondu sa budú príspevky poskytovat zamestnancom v nasledovnom
clenení:

1. Na zabezpecenie príspevku na závodné stravovanie vo výške 0,59 € pre
zamestnancaštátnej a vo výške 0,72 € pre zamestnanca verejnej služby na hlavné jedlo
na odpracovanýden.

2. V prípade úmrtia manžela, manželky a nezaopatrené ho dietata sociálnu výpomoc vo
výške 100,- €.

3. V prípade nezavinenej mimoriadne taživej sociálnej situácii príspevok do výšky 100,-
€ . Poskytnutie takejto výpomoci bude posúdené závodným výborom ZO SLOVES
Obvodný úrad Pieštany a prednostom Obvodného úradu Pieštany spolu s vedúcim
príslušnéhoodboru.

4. Na kultúrnu a spolocenskú cinnost organizovanúzamestnávatelom alebo
odborovouorganizáciou:

- na návštevy kultúrnych podujatí
- na spolocenské posedenia so zamestnancami
- na ostatnú kultúrnu a spolocenskú cinnost.

5. Na telesnú výchovu a šport :
- na branno-športové dni organizovanézamestnávatelom
- na uhradenie nájomného za použitie športovo-rekreacných zariadení pre
zamestnancov.

6. Na zájazdy organizované zamestnávatelom alebo odborovou organizáciou.

Tieto zásady nadobúdajú platnost dnom podpisu zmluvnými stranami, uzatvárajú sa na
rok 2012, nadobúdajú úcinnost 1.januára2012 a strácajú úcinnost 31.12.2012.

Zásady sú vyhotovené v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán
dostanedva exempláre.

V Pieštanoch 30.12.2011

i~g"~.."......
predseda ZO SLOVES
Obvodný úrad Pieštany

Ing. František f-!pos
prednosta OJ1Vodného úradu
Pieštan


