
 

 
 
 
 
 
 

 

 

K O L E K T Í V N A          Z M L U V A 
 
 
 
 
 

 

N A     R O K       2 0 1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V súlade so zákonom  NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 



v znení neskorších predpisov, so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, so Zákonníkom práce č. 311/2001 Z.z. v aktuálnom znení, a v 
súlade so zákonom č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 
vychádzajúc z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa zo dňa 14.12.2011 pre zamestnávateľov, 
ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na r. 2012, 
 
 
Mesto Čadca v zastúpení Ing. Milanom Gurom,  primátorom mesta (ďalej len  
"zamestnávateľ") 

a 
 

Slobodná odborová organizácia mesta Čadca zastúpená predsedom Ing. Jaroslavom 
Hackom  (ďalej len "odborová organizácia") 
 

u z a t v á r a j ú       t ú t o     K o l e k t í v n u    z m l u v u    n a    r o k     2 0 1 2  : 
 

Časť I 

Všeobecné  ustanovenia 

Článok 1 
 

 1/  Odborová organizácia a zamestnávateľ uzatvárajú túto kolektívnu zmluvu za 
účelom zabezpečenia potrieb, odborného vzdelávania a záujmov všetkých zamestnancov 
mesta Čadca,  ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme.  
 
 2/  Zamestnanci sa zúčastňujú  prostredníctvom odborového orgánu na utváraní 
spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok a podmienok zamestnania: 
                    
   a/ kolektívnym vyjednávaním 
  b/ prerokovávaním 
  c/ spolurozhodovaním 
                        d/ právom na informácie 
  e/ kontrolnou činnosťou 
  f/ inou činnosťou, ktorú umožňuje zákon o kolektívnom vyjednávaní a ktorá 
      smeruje k dosiahnutiu cieľa 
v rozsahu uvedenom v príslušných ustanoveniach Zákonníka práce / Desiata časť/ 
 
 3/ Zamestnanci majú právo zúčastniť sa na rozhodovaní zamestnávateľa, ktoré sa týka 
ich ekonomických a sociálnych záujmov a sú povinní riadne a včas plniť svoje povinnosti 
vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a ostatných všeobecne záväzných platných 
právnych predpisov. 

 
 4/ Táto kolektívna zmluva upravuje vzájomné vzťahy zmluvných partnerov v zmysle 
všeobecne záväzných platných právnych predpisov na úseku: 
             - pracovnoprávnych vzťahov, 
  - mzdových a platových vzťahov, 



  - sociálnej oblasti, 
  - bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
  - tvorby a rozpočtu sociálneho fondu, 
  - podmienok splácania  návratných bezúročných pôžičiek poskytnutých  
    zamestnancom v predchádzajúcom období. 
 
 

Článok 2 
  
 1/ Na právne vzťahy vyplývajúce z výkonu verejnej funkcie a na pracovnoprávne 
vzťahy zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, 
zákon o výkone prác vo verejnom záujme, zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a táto kolektívna 
zmluva. 
 
 2/ Zamestnancom patria práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov bez 
akýchkoľvek obmedzení a priamej alebo nepriamej diskriminácie, diskriminácie 
funkcionárov odborovej organizácie s rešpektovaním  ich  právnej ochrany. 
 
 

Časť II 

Postavenie odborovej organizácie 

Článok 3 
 
 
 1/ Odborová organizácia je združením odborovo organizovaných zamestnancov mesta 
a riadi sa Stanovami Slobodnej odborovej organizácie mesta Čadca. 
 
 2/ Zamestnávateľ uznáva odborovú organizáciu a jej odborový orgán /výbor/ za  
jediného predstaviteľa v kolektívnom vyjednávaní, uznáva práva odborovej organizácie a jej 
zástupcov vyplývajúce z platných právnych predpisov a tejto kolektívnej zmluvy. 
 
 3/ Zamestnávateľ poskytne na činnosť odborovej organizácie bezplatne priestory s 
nevyhnutným vybavením, hradí náklady spojené s ich údržbou a prevádzkou. Na požiadanie 
odborového orgánu zamestnávateľ môže poskytnúť služobné motorové vozidlo za účelom 
zabezpečenia aktivít odborovej organizácie. 
 

Časť III 

Vzájomné vzťahy zmluvných partnerov 

Článok 4 
 
 1/ Odborová organizácia uznáva právo zamestnávateľa organizovať, riadiť a 
kontrolovať pracovnú činnosť zamestnancov a vytvárať priestor pre dodržiavanie pracovnej 



disciplíny. 
 
 2/ Právny úkon, na ktorý neudelil predpísaný súhlas odborový orgán, právny úkon, 
ktorý nebol vopred prerokovaný s odborovým orgánom, alebo právny úkon, ktorý sa neurobil 
formou predpísanou Zákonníkom práce, je neplatný, len ak to výslovne ustanovuje Zákonník 
práce alebo osobitný predpis.  
 
 3/ Právny úkon, ktorým sa zamestnanec vopred vzdáva svojich práv, je neplatný.  
 

Časť IV 

Pracovnoprávne vzťahy 

Článok 5 
 

 1/ Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme 
podliehajú ustanoveniam zákona č. 311/2001Z.z Zákonník práce v úplnom znení, zákona č. 
552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 
553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , Kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa na rok 2012 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa 
zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a tejto kolektívnej zmluvy.  
 
            2/ V pracovnej zmluve možno so zamestnancom dohodnúť maximálnu dĺžku 
skúšobnej doby, najviac však šesť mesiacov a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej 
pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, 
ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, najviac deväť mesiacov. 
 
            3/  Skúšobná doba sa nepredlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca, 
a ďalšie objektívne dôvody, o  ktoré   sa predlžuje skúšobná doba vrátane času prekážok 
v práci na strane zamestnávateľa. 
 
            4/  Ďalšie predlženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu 
do troch rokov alebo nad tri roky je možné len z dôvodov uvedených v § 48 Zákonníka práce 
a vykonávania prác dohodnutých v tejto kolektívnej zmluve a to, vykonávanie a zabezpečenie 
služieb a  prác opatrovateľskej služby, mimoriadne čistenie mesta, odstránenie živelných 
škôd. 
 
           5/  Vedúci zamestnanci / hlavný kontrolór mesta, prednosta mestského úradu, asistent 
prednostu mestského úradu, vedúci oddelení a útvarov mestského úradu, vedúci kancelárie 
primátora, náčelník mestskej polície, zástupca náčelníka mestskej polície / nemajú nárok na 
mzdu, mzdové zvýhodnenie a na  čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas. Vo výške 
schválenej mesačnej mzdy / funkčného platu / uvedeného vedúceho zamestnanca  je 
zohľadnená prípadná práca nadčas. 
 
            6/ Zamestnávateľ môže v kalendárnom roku nariadiť zamestnancovi prácu nadčas 
v rozsahu najviac 250 hodín. 
 



7/  Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania 
dohodnuté v kolektívnej zmluve sa nevzťahujú na zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu 
štatutárneho orgánu a na vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho 
orgánu;  to sa nevzťahuje na pracovný čas, odpočinok a dovolenku, bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci, ochranu materstva, rodičov a mladistvých a na podmienky stravovania.  

 

Článok 6 
 

 1/ Pracovný čas zamestnanca sa uplatňuje formou pružného mesačného pracovného 
času v zmysle Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Čadca. Pracovný čas zamestnanca 
je 37a ½ hodiny týždenne. 
 
 2/ Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý do všetkých zmien v trojzmennej 
prevádzke alebo nepretržitej prevádzke /Mestská polícia /, má pracovný čas maximálne 35 
hodín týždenne. 
 
             3/ Podmienky pracovného času, dovolenky, prekážok v práci pri uplatnení pružného 
pracovného času bližšie špecifikuje Zákonník práce, Pracovný poriadok zamestnancov Mesta 
Čadca a táto Kolektívna zmluva. 

 

Článok 7 
 
 1/  Základná výmera dovolenky  je s použitím kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre 
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme päť týždňov. 
 
 2/ Výmera dovolenky zamestnanca, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 
rokov veku, je šesť týždňov. 
  
 3/ Zamestnanec si čerpá dovolenku  v súlade s plánom čerpania dovoleniek tak, aby si 
ju vyčerpal spravidla vcelku a do konca kalendárneho roku, najneskôr však do konca 
nasledujúceho roku, pričom sa prihliada na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy 
zamestnanca. 
 
 4/  Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ 
po prerokovaní s odborovým orgánom krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden deň. 
Neospravedlnené zameškanie kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú. 
 
 5/ Dovolenka, na ktorú vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len z 
dôvodov, ktoré vznikli v tom istom roku. 
 
 6/ Ustanovenia nároku na dovolenku, čerpanie dovolenky a jej krátenie, práce nadčas 
bližšie konkretizujú ustanovenia Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Čadca a 
Zákonník práce. 

Článok 8 
 
Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy nad rámec ustanovený 



Zákonníkom práce: 
 
- zamestnancom, ktorí nemohli byť na pracovisku na začiatku základného pracovného času  

pri nepredvídanom prerušení premávky,  z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov 
v nevyhnutne potrebnom čase, na základe potvrdenia verejného prepravcu, resp. príslušného 
orgánu samosprávy o tejto skutočnosti, ak nemohol zamestnanec dosiahnuť miesto 
pracoviska iným primeraným spôsobom, 

 
- zamestnancom, ktorí sa zúčastnia pohrebu spoluzamestnanca, resp. bývalého zamestnanca 

zamestnávateľa v nevyhnutne potrebnom čase, na základe podpísanej priepustky od 
príslušného vedúceho, 

 
- zamestnancom, ktorí absolvujú preventívnu lekársku prehliadku v rozsahu dvoch 

pracovných dní v kalendárnom roku, na základe potvrdenia od ošetrujúceho lekára, 
 
- zamestnancom pri darovaní krvi, v rozsahu jedného pracovného dňa, na základe potvrdenia 

od lekára príslušnej transfúznej stanice, 
 
- zamestnancom, v prípade účasti na športových dňoch organizovaných zamestnávateľom, a 

to najviac v rozsahu dvoch pracovných dní v kalendárnom roku, 
 
- všetkým zamestnancom, ktorí sa starajú o dieťa vo veku do 15 rokov (u invalidných detí vo 

veku do 26 rokov s podmienkou, že dieťa nie je umiestnené v týždennom zariadení  
  sociálnej starostlivosti) a tehotným ženám počnúc šestnástym týždňom tehotenstva do  
  nástupu na materskú dovolenku v rozsahu jedného pracovného dňa v kalendárnom polroku 

(uvedený rozsah jedného pracovného dňa platí aj v prípade starostlivosti o viac detí),  
  nevyčerpané pracovné voľno nie je možné prevádzať do nasledujúceho polroka,    
 
- zamestnancom, ktorí sa starajú o dieťa, ktoré nastupuje do 1. ročníka základnej školy, 

v rozsahu jedného pracovného dňa v deň začatia školského roka. 

Článok 9 
 
 1/  Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého zmena je dlhšia ako 
šesť hodín, najneskôr po štyroch hodinách prestávku  na odpočinok a na jedenie v trvaní 30 
minút. 
 
 2/ Prestávky na odpočinok a na jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času, 
neposkytujú sa na začiatku a na konci pracovnej zmeny. 
 
 3/ Zamestnávateľ predĺži po predchádzajúcom súhlase odborovej organizácie 
prestávku na odpočinok a jedenie. 
 
            4/ Zamestnávateľ poskytne zamestnancom - členom Mestskej polície - ďalšiu 
prestávku na odpočinok a jedenie (okrem prestávky podľa ods. 1/ tohto článku) po ďalších 
štyroch hodinách. 

Článok 10 
 
 1/ Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odstupné, ak sa  pracovný pomer skončí 



dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a/ alebo b/ alebo z dôvodu, že 
zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku 
dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Zamestnancovi patrí odstupné 
v sume, ktorá je : 

a) vo výške dvoch funkčných platov, ak pracovný pomer zamestnanca 
u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej 
ako päť rokov, 

b) vo výške štyroch funkčných platov, ak pracovný pomer zamestnanca 
u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov, 
 

Do doby trvania pracovného pomeru sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených 
pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba 
bezprostredne nadväzujú. 
 
           2/ Ak bola zamestnancovi daná výpoveď z dôvodov uvedených v odseku 1/ tohto 
článku, zamestnanec má právo pred začatím plynutia výpovednej doby požiadať 
zamestnávateľa, aby sa pracovný pomer skončil dohodou. Tejto žiadosti je zamestnávateľ 
povinný vyhovieť. Zamestnancovi potom patrí odstupné najmenej v sume tak, ako je uvedené 
v odseku 1/ tohto článku pod písm. a) alebo b). 
 

3/ Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne, že zamestnanec zotrvá 
v pracovnom pomere len časť výpovednej doby, zamestnancovi patrí pomerná časť 
odstupného. 
       
 4/ Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému 
zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím 
času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho 
pomernú časť. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do 
pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného. 
 
 5/ Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom 
výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ 
nedohodne so zamestnancom inak. 
 

6/ Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné v sume, ktorá je 
násobkom jeho funkčného platu a počtu mesiacov i v iných prípadoch, počas ktorých by 
trvala výpovedná doba podľa § 62 ods. 4 a ods. 6 Zákonníka práce len v prípade, že 
zamestnanec pred začatím plynutia výpovednej doby  požiada zamestnávateľa, aby sa jeho 
pracovný pomer skončil dohodou a ak zamestnávateľ tejto žiadosti vyhovie.  

 
 7/ Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné vo výške dvoch funkčných 
platov zamestnanca pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na 

- invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 
70% , 

-  starobný dôchodok,  
-  predčasný starobný dôchodok,  

 
 a ak zamestnanec požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného 
pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení, o čom predloží príslušný doklad 
a potvrdenie príslušného úradu. Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť odchodné, ak sa 



pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce.   
 

Časť V 

Mzdové  podmienky 

Článok 11 
 
 1/ Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o mzde, o náležitostiach s 
ním súvisiacich a iných peňažných náležitostiach zamestnanca.  
 
 2/ Na odmeňovanie zamestnancov sa vzťahuje zákon NR SR č. 553/2003 Z.z. o 
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení. 
 
 3/ Zamestnávateľ sa zaväzuje, že vopred prerokuje s odborovou organizáciou všetky 
pripravované mzdové úpravy a zmeny. 
 
 4/ Mzda zamestnanca nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným 
predpisom. Zamestnancovi je stanovená mzda  za podmienok a v rozsahu ustanovenom 
zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme v znení zmien a doplnkov,  nariadením vlády č. 341/2004 v znení zmien 
a doplnkov, ostatných platných  právnych predpisov.  
 
 5/ Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda splatná počas dovolenky, vyplatená 
zálohovo pred nástupom na dovolenku. 
 
 6/ Zamestnávateľ nemá právo akýmkoľvek spôsobom obmedzovať zamestnanca vo 
voľnom nakladaní s vyplatenou mzdou a je povinný poukázať mzdu alebo jej časť určenú 
zamestnancom na ním určený účet a účel, resp. vyplatiť v hotovosti. 
            

Článok 12 
 
Zamestnávateľ  poskytne zamestnancom odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 
rokov a 60 rokov veku vo výške jednej mesačnej mzdy / funkčného platu/.  

Časť VI 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Článok 13 
 
 1/ Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a o zlepšenie 
pracovných podmienok ako základných súčastí ochrany práce  je neoddeliteľnou a 
rovnocennou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh. 
 
 2/  Zamestnávateľ, zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a 



ochranu zdravia pri práci a odborová organizácia navzájom spolupracujú pri plánovaní a 
vykonávaní opatrení v oblasti ochrany práce.  
 
 3/ Zamestnávateľ je v rozsahu svojej právomoci povinný sústavne zaisťovať 
bezpečnosť  a ochranu zdravia zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a  
vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a 
vhodného systému riadenia ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň 
ochrany meniacim sa skutočnostiam. 
           
            4/ Zamestnávateľ poskytne zo svojho rozpočtu zamestnancom mesta osobné ochranné 
pracovné prostriedky (OOPP)  v zmysle interného predpisu IP - 01 a Smernice o poskytovaní 
osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov, ktoré sú účinné od 1. 
februára 2008.   
 
 5/  Osobné ochranné pomôcky členom mestskej polície stanovuje osobitný predpis. 
 
 6/ Zamestnanci majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na 
informácie o nebezpečenstvách a o opatreniach na ochranu zdravia pred ich účinkami. Sú 
povinní dbať na svoju bezpečnosť a bezpečnosť zdravia tých, ktorých sa ich činnosť týka. 
 
            7/ Odborový orgán má právo vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci u zamestnávateľa. 
                  
 8/ Na ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú ustanovenia § 146 až § 150 ZP, interné 
predpisy a ostatné všeobecne záväzné platné právne predpisy.  
 

Článok 14 
 
 Zamestnávateľ sa zaväzuje zosúlaďovať priebežne všetky interné predpisy a 
odmeňovanie zamestnancov so Zákonníkom práce, zákonom o obecnom zriadení, zákonom o 
výkone práce vo verejnom záujme, zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a s platným nariadením vlády SR, ktorým sa ustanovujú 
katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, s aktuálnym nariadením 
vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf pri výkone práce vo 
verejnom záujme, a s ostatnými všeobecne platnými právnymi predpismi a tieto prerokovať  s 
odborovým orgánom. 

Časť VII 

Podniková sociálna politika 

Článok 15 
 1/ Na zlepšovanie kultúry  práce a pracovného prostredia zamestnávateľ v súčinnosti  
so zamestnancami utvára primerané pracovné podmienky a stará sa o vzhľad, úpravu a 
vybavenie pracovísk, sociálnych zariadení a zariadení na osobnú hygienu. 
  
            2/ Zamestnávateľ zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov poskytnutím 
jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v stravovacom zariadení iného 
zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má 



oprávnenie sprostredkovať alebo poskytovať stravovacie služby. 
 
 3/ Zamestnávateľ prispieva na stravovanie sumou najmenej vo výške 55 % ceny jedla, 
najviac však na každé jedlo výškou 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v 
trvaní 5 - 12 hodín podľa zákona NR SR č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 
zmien a doplnkov v zmysle opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o 
úprave výšky sadzieb stravného. 
 
 4/ Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ bude prispievať zo sociálneho fondu 
sumou 0,33 € na jeden stravný lístok, ktorého hodnota je 3,00 €.  

 
 5/ Zamestnávateľ poskytne zamestnancom - členom Mestskej polície - počet 
stravných lístkov totožný s počtom pracovných dní v príslušnom mesiaci podľa počtu 
odpracovaných hodín riadneho pracovného času počas pracovnej zmeny, pričom sa za základ 
pre poskytnutie stravných lístkov berie 37,5 hodinový pracovný týždeň ostatných 
zamestnancov aj napriek tomu, že pracovný týždeň člena Mestskej polície nesmie presiahnuť 
35 hodín (podľa osobitných predpisov). 
   
            6/ Zamestnávateľ podľa § 152 ods. 8 písm. c)  ZP rozširuje  okruh fyzických osôb, 
ktorým zabezpečí stravovanie a bude prispievať na stravovanie o: 
-  primátora mesta Čadca 
 

Článok 16 
 1/ Zamestnávateľ tvorí sociálny fond povinným prídelom vo výške 1,5 % zo základu 
podľa ustanovení zákona o sociálnom fonde (§ 3, odst.1 zák. č. 152/1994 Z.z. v znení zmien 
a doplnkov).  
 
 2/ Ďalšími zdrojmi sociálneho fondu sú:  
                 - zostatok finančných prostriedkov z hospodárenia predchádzajúceho roku, 
                 - dary, dotácie a príspevky. 
 
 3/ Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky sociálneho fondu budú použité v súlade 
so Zásadami pre použitie sociálneho fondu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Kolektívnej 
zmluvy, a so schváleným rozpočtom sociálneho fondu na príslušné obdobie.  

 

Článok 17 
 1/ Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej 
zvyšovanie. Zamestnávateľ prerokuje s odborovým orgánom opatrenia zamerané na 
starostlivosť o kvalifikačný rast zamestnancov, jeho prehlbovanie a zvyšovanie. 
 
 2/ Zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať odbornú kvalifikáciu na výkon 
práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Prehlbovanie kvalifikácie je aj jej udržiavanie a  
obnovovanie. Zamestnávateľ je oprávnený uložiť zamestnancovi zúčastniť sa na ďalšom 
vzdelávaní s cieľom prehĺbiť si kvalifikáciu. Účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý 
patrí zamestnancovi mzda.  
 
 3/ Zamestnávateľ môže v pracovnom poriadku určiť na vykonávanie niektorých 
pracovných činností  kvalifikačné  požiadavky (zameranie, odbor vzdelania, absolvovanie 



odborného kurzu, stáže), ktoré súvisia s vykonávaním pracovnej činnosti zamestnanca. Tieto 
požiadavky musí zamestnanec spĺňať po celý čas vykonávania práce vo verejnom záujme. 
 

Článok 18 
 
 1/ Zamestnávateľ prerokuje s odborovým orgánom opatrenia na utváranie podmienok 
na zamestnávanie zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou a zásadné otázky 
starostlivosti o týchto zamestnancov. 
 
 2/ Zamestnávateľ umožní zamestnancom regeneráciu pracovných síl. Na tieto služby 
môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok zo sociálneho fondu podľa jeho schváleného 
rozpočtu. 

Článok 19 
 
 1/ Zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca môže poskytnúť pri významných 
príležitostiach a v odôvodnených prípadoch služobné motorové vozidlo s vodičom za úhradu 
len spotrebovaných pohonných hmôt. 
 
 2/ Súhlas na základe písomnej žiadosti zamestnanca udeľuje štatutár mesta po 
predchádzajúcom súhlase odborovej organizácie. 
 
 3/ Vyúčtovanie spotrebovaných pohonných hmôt bude predložené zamestnancovi do 
piatich dní po uskutočnení jazdy so splatnosťou do 3 dní ak sa zamestnanec a zamestnávateľ 
nedohodnú inak. 

Článok 20 
 

 1/ Zamestnávateľ poskytne zamestnancom v pracovnom pomere na plný úväzok 
(hlavný pracovný pomer) a po uplynutí skúšobnej doby  príspevok na doplnkové dôchodkové 
sporenie z rozpočtu mesta na príslušný rok. 
 
           2/ Výška príspevku je stanovená podľa veku zamestnanca takto: 
 
      a/ kategória  01       -  do 35 rokov veku:                   6,64  €   mesačne 
        b/ kategória  02       -  nad 35 r. - do 45 r. veku:        9,96  €   mesačne 
      c/ kategória  03       -  nad 45 rokov veku:               13,28  €   mesačne 
 
 3/ Zamestnanci si môžu zvoliť dôchodkovú správcovskú spoločnosť zo všetkých, 
ktoré pôsobia na slovenskom finančnom trhu. 

Časť VIII 

Záverečné ustanovenia 

Článok 21 
 
 1/ Kolektívna zmluva sa uzatvára na rok 2012 a jej platnosť sa predlžuje vždy na 
ďalšie obdobie, ak pred ukončením jej platnosti nie je uzatvorená nová zmluva. Kolektívna 



zmluva sa stáva neplatnou v tých častiach, ktoré budú v rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 
 
 2/ Táto kolektívna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými 
stranami okrem článku 20 Kolektívnej zmluvy, ktorý nadobúda účinnosť od 01.03.2012. 
 

Článok 22 
 
            1/ Každá zo zmluvných strán je oprávnená navrhovať rokovania o zmene alebo 
doplnení kolektívnej zmluvy s odôvodnením zmeny alebo doplnenia. 
 
            2/ Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie tejto kolektívnej zmluvy bude kontrolované 
v polročných intervaloch na spoločnom zasadnutí zamestnávateľa a odborového orgánu na 
požiadanie jednej zo zmluvných strán. Po tomto hodnotení môže ktorákoľvek zo zmluvných 
strán požiadať o zmenu alebo doplnenie tejto kolektívnej zmluvy. 
 
            3/  Zmeny a dodatky dohodnuté zmluvnými stranami sú záväzné po ich podpísaní 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
 
     4/ Na písomný návrh iniciatívnej strany je druhá zmluvná strana  povinná písomne 
odpovedať do 15 dní odo dňa obdŕžania návrhu. 
 

Článok 23 
 
 1/ Kolektívna zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých jeden exemplár  
obdrží zamestnávateľ. 
 
 2/ Prílohu kolektívnej zmluvy bude tvoriť rozpočet sociálneho fondu pre rok 2012 a 
Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu. 
 

Článok 24 
 
 1/ Zmluvné strany sa dohodli navzájom úzko spolupracovať, aktívne navrhovať nové 
prístupy k riešeniu problémov, použitie nových metód a postupov v záujme uspokojenia 
potrieb zamestnancov, ktorých zastupujú.  
 
 2/ Zmluvné strany prehlasujú, že sa stotožňujú s obsahom kolektívnej zmluvy, budú 
dbať na jej plnenie a na znak súhlasu so všetkými ustanoveniami túto zmluvu podpisujú. 
 
 
 
 
V Čadci dňa  : 15.02.2012 
 
 
 

podpísaný podpísaný 



...........................................................                          ............................................................. 
  Ing. Milan Gura,  primátor mesta                                  Ing. Jaroslav Hacek, predseda SOO                           
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


