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Clánok 1

Úvodné ustanovenia

Kolektívna zm|uva upravuje oprávnené záýmy apodmienky zamestnávania štátnych

zamestnancov azamestnancov pri výkone pľáce vo veľejnom záujme Regionálnej

veteľináľnej a potravinovej spľávy Bľatislava - mesto (ďalej len ,,zamestnanci" a

,'RVPS BA - mesto"), ich nároky vyplývajúce zo štátnozamestnaneckého pomeru

a pracovného pomeru a niektoré vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom'

RVPS BA _ mesto a Základnou otganizáciou odboroveho zväzu SLOVES pri RVPS

BA - mesto (ďalej len,,Zo oZ*).

Kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie od 16.1. 2023 do 31. |2. 2023. Ak sa

neuzatvoti kolektívna zmluva vyššieho stupňa pľe verejnú alebo štátnu službu na

príslušný kalendáľny ľok alebo podniková kolektívna zmluva na príslušný kalendárny

rok, účinnosť tejto kolektívnej zmluvy sa predlžuje do nadobudnutia platnosti

kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa alebo podnikovej kolektívnej zmluvy.

Cieľom tejto kolektívnej zmluvy je udrŽať sociálny zmier. Zmluvné strany budú pri

riešení vzé$omných vzťahov prednostne využivať prostriedky kolektívneho

vyjednávania.

Clánok 2

Vzájomné vzťahy zmluvných stľán

RVPS BA _ mesto uznáva základní organízáciu ajej závodný výbor za jediného

pľedstaviteľa všetkých zamestnancov v kolektívnom vyjednávaní' uznáva práva

odboľov vyplývajúce zplatných pracovnoprávnych predpisov atejto kolektívnej

zmluvy.

Vzmysle ustanovení zákona č.55l20l7 Z.z. o štátnej službe aoZmene adoplnení

niektorých zákonov v znení neskorších pľedpisov (ďalej len ,'zákon o štátnej sluŽbe")

a zákona č,. 3lIl200I Z. z. Zákoĺlrlíka pľáce (ďalej len ,,ZP") RVPS BA _ mesto vopred

pľerokuje s výborom Zo oZ:
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zásaďne organizačne Zmeny (zmeny organizačnej štruktúry), najmä vznik, zlúčenie,

rozdelenie alebo zrušenie vnútorných organizačných útvarov (odboľ, oddelenie) a iné

opatrenia týkajúce sa väčšieho počtu zamestnancov,

opatľenia týkajúce sa ekonomických, sociálnych, zďravotných akultúrnych záujmov

zamestnancov,

návrhy služobných predpisov a inteľných predpisov, ktoré ovplyvňujú pracovné,

ekonomické a sociálne podmienky zamestnancov,

opatrenia na vývorenie podmienok pre riadny výkon štátnozamestnaneckého pomeru

a pracovného pomeľu zamestnancov pľi výkone pľác vo verejnom záujme.

RVPS BA - mesto nebude diskĺiminovať členov a ťunkcionárov Zo oZzaich členstvo'

námety, kritické pripomienky a činnosť vyplývajúcu z výkonu odborovej funkcie.

Súčasne bude plne rešpektovať pľávnu ochranu funkcionáľov Zo oZ.

RVPS BA - mesto umožní v nevyhnutnom rozsahu uvoľnenie zamestnancov Zo

zamestnania na výkon funkcie Zo oZ a zatýmto účelom umožní predsedovi Zo oZ
pouŽívať sluŽobný telefon, počítačovú techniku a sluŽobné vozidlo.

Zmluvné strany sazaväzýunavzájom si poskytovať potrebné sociálno-ekonomické

infoľmácie a ďalšie informácie a to najmä:

RVPS BA - mesto bude na požiadanie poskytovať Zo oZ informácie o čerpaní

ľozpočtu RVPS BA - mesto,

RVPS BA _ mesto bude pľizývať delegovaného zástupcu odboľovej orgaĺizácie na

rokovanie porady vedenia RVPS BA - mesto v prípadoch, ak pľedmetom rokovania

bude prijatie závaŽných opatrení týkajúcich sa pracovných, sociálnych

a ekonomických podmienok zamestnancov,

Zo oZ bude neodkladne signalizovať RVPS BA _ mesto vznik sociálneho napätia,

jeho príčiny a navľhovať spôsob spolupráce za účelom jeho odstránenia'

výbor Zo oZ bude poskytovať vedeniu RVPS BA - mesto uznesenia zo svojich

členských schôdzí (konfeľencií), výpisy zuznesení výboru Zo oZ azásadné

programové a koncepčné dokumenty.
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RVPS BA _ mesto zabezpečívýber členských pľíspevkov členov Zo oZ formou zrážky

zo mzďy na základe ich predchádzajúceho písomného súhlasu a v mesačných

inteľvaloch ich bude odvádzať na účet Zo oZ.

Zo oZ uplatní právo kontľoly dodržiavania podmienok vykonávania štátnej sluŽby

a sluŽby vo veľejnom záýme ako aj záväzkov z kolektívnej zmluvy. Teľmín arczsah

kontroly oznámi Zo oZ riaditeľovi 1 mesiac pred jei uskutočnením.

čtĺnox 3

Pracovnopľávne nároky a podmienky

1. Pracovný čas a pľestávky v pľáci

l.1 SluŽobný čas štátneho zamestnanca apracovný čas zamestnanca pri výkone pľáce vo

verejnom záýme je 37 % hodiny týždenne. Služobný čas ako aj pracovný čas vrátane

prestávky na odpočinok ajedenieje 40 hodín týždenne. Počas služobného alebo pracovného

času t. j.37 % hodiny týždenne musí bý'zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi.

Základný sluŽobný ako aj pracovný čas je od 7:30 do 15:30 hod. Voliteľný začiatok

sluŽobného aj pracovného času je ľozvrhnutý takto: príchod od 07:00 do 08:00 hod.

odchod od 15:00 do l6:00 hod.

1.2 RVPS BA _ mesto poskytne zamestnancovi prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30

minút. Prestávka na odpočinok a jedenie sa nezapočitava do sluŽobného ľesp. pracovného

času a nemôŽe sa poskytnúť nazačiatku alebo na konci pľacovnej Zmeny.

I.3Začiatok akoniec pracovnej zmeny, ako aj začiatok akoniec pľestávky na odpočinok

a jedenie, je určený riaditeľom po preľokovaní vo vedení RVPS BA - mesto.

l.4Výnimky zurčeného pľacovného času v zmysle $ 164 ods.2 a $ 165 ZP a určeného

služobného času na žiadosť zamestnanca povoľuje generálny tajomník služobného úradu

na základe návľhu pľíslušného vedúceho štátneho zamestnanca.
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I.5 Zamestnanci majú nárok na nepretľžitý denný odpočinok podľa s 92 ZP. Ak z dôvodu

neskoľého návratu z pracovnej cesty po 24. hodine prídu nasledujúci pľacovný deň po

pľacovnej ceste do zamestnania neskôľ, ako je začiatok zák|adneho sluŽobného času alebo

pľacovného času, označia si príchod do zamestnania ako ,'Pľíchod sluŽobne".

1.6 Nadpracovanie vo voliteľnej časti pracovného času (od 7.00 hod. do 8.00 hod. a od 15.00

hod. do 18.00 hod.) je možné prenášať na nasledujúci mesiac v pľíslušnom kalendámom

roku. Nadpľacovanie sa nepovaŽuje zaprácu nadčas.

I.7 Práca z domu (',Home-ofťtce") je práca, ktoru zamestnanec vykonáva pľíleŽitostne alebo za

mimoľiadnych okolností so súhlasom zamestnávateľaalebo po dohode s ním z domácnosti

zamestnancazapreďpokladu' Že dľuh práce,ktorý zarnestnanec vykonáva podľa pracovnej

zmluvy to umožňuje ($ 52 ods. 2 ZP),Prácu z domácnosti schvaľuje generálny tajomník

na návrh pľíslušného vedúceho zamestnanca.

2. Návštevy lekáľa

V zmysle $ l43 ZP prekážku v práci na stľane zamestnanca ztitulu návštevy lekára,

ktorá zasiahla do voliteľného pracovného času, zamestnávateľ bude posudzovať ako riadny

výkon práce snárokom nanáhľadu mzdy aplatí pracovný čas od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Na účely celodennej návštevy lekára platí pracovný čas od 7.30 hod. do 15.30 hod.

3. Dovolenka

3.1 V súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa v štátnej sluŽbe na rok 2023 je základná

výmeľa dovolenky štátneho zamestnancapäť týždňov. Dovolenka vo výmere šesť týŽdňov

patrí štátnemu zamestnancovi, ktoý do konca kalendáľneho roka dosiahne 33 rokov veku

a štátnemu zamestnancovi, ktoľý sa trvale staľá o dieťa ($ 40 ods.1I ZP).

3.2v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2023 pre zamestnávateľov' ktorí

pri odmeňovaní postupujú podľa zékona č. 55312003 Z. z. o odmeňovaní niektorých

zamestnancov pri výkone práce vo veľejnom záujme aozmene adoplnení niektorých
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zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 55312003 Z. z.") je zékladná

výmera dovolenky päť týžďťtov. Dovolenka vo výmeľe šiestich týždňov patri

zamestnancovi, ktoľý do konca kalendámeho roku dosiahne 33 ľokov veku a

zamestnancovi' ktoý sa trvale staľá o dieťa.

3.3 Zamestnancovi za časť dovolenky, ktorú si nemohol z objektívnych príčin vyčeľpať patrí

pri skončení štátnozamestnaneckého alebo pracovného pomeru náhrada v sume jeho

priemerného zaľobku.

4. Pľekážky v pľáci na strane zamestnanca

4. 1 Nad rámec ustanovenia $ 1 41 ZP môže RVPS BA - mesto poskytnúť ďalšie pracovné voľno

bez náItrady mzdy v príslušnom roku na ľiešenie osobných a rodinných vecí, ktoré nie je

možné vybaviť mimo pľacovného času.

4.2 Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno nad rámec ustanovený Zákonnikom pľáce

o S úhľadou mzdv :

a) zamestnancovi, ktorí sa stará o dieťa vo veku do 15 rokov (u invalidných detí do veku 26

rokov s podmienkou, že diet'a nie je umiestnené v týŽdennom zariadení sociálnej

starostlivosti) a tehotným ženám počnúc štvrtým mesiacom tehotenstva do nástupu na

materskú dovolenku vľozsahu jedného dňa vkalendáľnom polroku, (uvedený ľozsah

jedného pracovného dňa platí aj v prípade staľostlivosti o viac detí), nevyčerpané pracovné

voľno nie je možĺé prevádzať do nasledujúceho polroka,

b) zamestnancovi pri zjavnom ochorení vľozsahu jedného dňa vkalendáľnom polroku,

nevyčerpané pracovné vol'no nie je možne preváďzať do nasledujúceho polroka., toto

pracovné voľno schvaľuje príslušný vedúci zamestnanec bez potvrdenia lekaľa,

c) zamestnancovi, ktorý sa stará odieťa, ktoré nastupuje do l.ročníka záklaďnej školy,

v ľozsahujedného dňa v deň začiatku školského roka.

d) Zamestnancovi na jeho Žiadost'v súlade s $ 141 ods. 3 písm. c) ZP v rozsahu jedného dňa

v kalendárnom polroku, nevyčerpané pracovné voľno nie je možné prevádzať ďo

nasledujúceho polľoka, toto pracovné voľno schvaľuje príslušný vedúci zamestnanec.
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o Bez náhľady mzdy :

a) zamestnancovi pľi starostlivosti o rodinného príslušníka podl'a $ 40 ods. 5 ZP (aj za

predpokladu, že nežiju v spoločnej domácnosti) počas trvarlia choroby na zákIade

potvrdenia príslušného lekáľa o potľebe osobnej opatery, maximálne v rozsahu 4 týždňov

v príslušnom roku,

b) zamestnancovi pri starostlivosti o deti do 15 rokov počas školských prázdniĺ, maximálne

v ľozsahu 2 týždňov v príslušnom roku.

4.3 o poskýnutí neplateného voľna a jeho rozsahu rozhoduje ľiaditeľ _ generálny tajomník

sluŽobného úradu nazák|ade návrhu príslušného vedúceho štátneho zamestnanca.

čtĺnot 4
Pracovné podmienky a kontrolná činnosť

RVPS BA - mesto dbá o zlepšovanie podmienok pľe výkon štátnej služby a pľe výkon

pľác vo verejnom záujme (vybavenie kancelárií nábýkom, kancelárskou technikou,

výpočtovou technikou, reprodukčnou akomunikačnou technikou, odbornou literaturou

a pracovnými pomôckami' ochranné pracovné pomôcky, diagnostické prenosné prístroje)

v rámci finančných moŽností daných ľozpočtom na pľíslušný ľok.

Výbor Zo oZ vykonáva kontrolu podmienok vykonávania štátnej služby a pracovných

podmienok pri výkone pľác vo verejnom záujme a je oprávnený:

a) vstupovať na miesta výkonu štátnej služby a pracoviská verenej sluŽby

b) vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné infoľmácie a podklady,

c) podávať návrhy na zlepšenie podmienok na ľiadny výkon štátnej služby a sluŽby vo

verejnom záujme,

d) vyžadovať od RVPS BA - mesto odstránenie zistených nedostatkov'

e) vyŽadovať od RVPS BA - mesto správu o tom, aké opatrenia boli vykonané na

odstľánenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly alebo na uskutočnenie

návrhov' ktoré podal výbor Zo oZ.

2.

7



1.

)

článok 5

Zabezpečenie zamestnanosti a odmeňovanie zamestnancov

Podmienky zamestnávania a odmeňovania v štátnej sluŽbe určuje zákono štátnej sluŽbe,

ZP a Kolektívna zm|uva vyššieho stupňa v štátnej službe.

Podmienky zamestnávania a odmeňovania zamestnancov pri výkone prác vo verejnom

záujme určuje zákon č. 55312003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pľi

výkone prác vo verejnom záujme a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, (ďalej len ,, zákon č,. 55312003 Z. z."), ZP aKolektívna zmluva

vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona

55312003 Z.z. na obdobie I.l.2023 - 31.8.2024 ( ďalej aj ,,Kolektívna zmluva vyššieho

stupňa pre prácu vo verejnom záujme").

Vedenie RVPS BA - mesto prerokuje s výborom Zo oZ zamýšľané organizačne zmeÍy

alebo rucionalizačné opatľenia, v dôsledku ktoých dôjde k hromadnému pľepúšťaniu

zamestnancov podľa g 73 ZP najneskôr 1 mesiac pred začatim hromadného prepúšťania.

Zároveťl navľhne a pľeľokuje opatrenia umoŽňujúce predísť alebo obmedziť hľomadné

prepúšťanie, predovšetkým preľokuje možnosť umiestnenia zamestnaÍrcov na primeľané

sluŽobné resp. pracovné miesta v ľámci RVPS BA - mesto. RVPS BA _ mesto sazaväzuje

rovnakým spôsobom informovať zamestnancov, ktorých sa Zmeny budú týkať.

Zamestnarlcom pri výkone práce vo veľejnom záujme vykonávajúcim pracovné činnosti

remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej pľáce, ktorí sú zaradení ďo

niektorej zplatovýchtried I -4 podľa $ 5 ods' 4 zákoĺač.55312003Z.z.urči

zamestnávateľ podľa $ 7 ods. 4 tohto zákona tarifný plat podľa príslušnej stupnice

platových taľíf v rámci ľozpätia najniŽšej platovej taľify a najvyššej platovej tarify

platovej triedy, do ktoľej ho zaradil,nezávisle od dĺŽky započítanej praxe.

Pľi ľozhodovaní o tom, s ktorými zamestnancami v dôsledku organizačných zmien bude

rozviazaný pracovný pomer resp. skončený štátnozamestnanecký pomer, bude vedenie

3.

4.
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6.

RVPS BA - mesto prihliadať na rodinné pomery zamestnanca (starostlivosť o dieťa

mladšie ako 15. rokov veku u osamelých zamestnancov).

Pri prvom skončení stálej štátnej služby po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok,

predčasný staľobný dôchodok alebo invalidný dôchodok patľí štátnemu zamestnancovi:

- odchodné v sume jeho posledného priznaného funkčného platu, akpožiadao poskýnutie

uvedeného dôchodku pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru alebo do jedného

mesiaca po jeho skončení

- odchodné nad rozsah ustanovený v $ 84 zékonao štátnej sluŽbe a v súlade s Kolektívnou

zmluvou vyššieho stupňa v štátnej službe pľe ľok 2023 v sume jedného funkčného platu

- odchodné vsúlade s $ 170 ods. 3 bod b) zákona oštátnej sluŽbe vo výške jedného

funkčného platu, ak zamestnanec odpracoval v organizácii menej ako 10 rokov,

- odchodné v súlade s $ 170 ods. 3 bod b) zákona o štátnej sluŽbe vo výške dvoch

funkčných platov, ak zamestnanec odpracoval v organizáciiviac ako 10 rokov.

7. Pľi pľvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok,

predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, akpokles schopnosti vykonávať

záľobkovú činnosť je viac ako 70 %, RVPS BA - mesto poskytne zamestnancovi pľi

výkone práce vo veľejnomzáujme:

- odchodné podľa $ 76aZP v sume jeho priemerného mesačného zérobku, ak požiada

o poskýnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do

desiatich pracovných dní po jeho skončení, alebo ak mu bol priznaný predčasný starobný

na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní

po jeho skončení,

- odchodné nad rozsah ustanovený $ 76a ZP av súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho

stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pľi odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 55312003

Z. z. narok2023, v sume jedného funkčného platu

- odchodné nad rozsah ustanovený $ 76a ZP a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre

zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č,. 55312003 Z. z. na

rok 2023 a v súlade s $ 13b zákoĺa č. 55212003 Z. z. o výkone práce vo verejnom

záujme v znení neskorších predpisov, v sume jedného funkčného platu, ak

zamestnanec odpľacovalv organizáciinajmenej 5 ľokov a menej ako L0 ľokov'

- odchodné nad rozsah ustanovený $ 76a ZP a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre

zamestnávateľov, ktoľí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 55312003 Z. z. na
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rok 2023 a v súlade s $ 13b zákona č. 55212003 Z. z. o výkone práce vo verejnom

záujmev zneni neskorších predpisov, v sume dvoch funkčných platov, ak zamestnanec

odpracoval v orgarizácii najmenej 10 ľokov.

RVPS BA _ mesto poskytne odmenu zaptacovne zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov a 60

rokov veku zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s $ 20 ods. 1

písm. c) zákona č. 55312003 Z. z. a zamestnancovi v štátnej sluŽbe pri dosiahnutí 50

rokov a 60 rokov veku v súlade s $ 142 ods. 1 písm. d) zákona o štátnej sluŽbe vo výške

sumy jeho posledného pľiznaného funkčného platu.

Clánok 6

Bezpečnost' a ochľana zdravia pľi pľáci

1. Všetky opatľenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdraviapri práci (BOZP) sa budú

vykonávať vsúčinnosti sZo oZ. Predseda Zo oZ bude neodkladne informovaný

oprevádzkových nehodách (haváriách) apracovných ilrazoch, ako aj onedostatkoch

(zistených zamestnávateľom alebo pľíslušnými štátnymi oľgánmi), ktoré by mohli ohroziť

bezpečnosť práce v súlade so zákonom č. 12412006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdtavia

pri práci v zneni neskorších predpisov.

2. Spôsob arozsah náhľady škody spôsobenej zamestnancovi pracovným urazom

zamestnávateľ prerokuje s výboľom Zo oZ a so Zamestnancom bez zbyočného odkladu,

najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď sa o uraze dozvedel.

3. RVPS BA _ mesto rešpektuje pľávo výkonu kontľoly Zo oZ nad stavom bezpečnosti

a ochrany zdtaviapľi práci.

4. RVPS BA _ mesto bude neustále dbať o hygienu pracovného pľostredia (najmä o čistotu

v kanceláľiách, kuchynke, spoločných priestoroch, sociálnych zanadeniach, bezpľašnosť

v pľiestoroch kancelárií a pod.). V spolupľáci s Zo oZ vykoná v pľiebehu kalendárneho

roka pľevierku hygieny pracovného prostredia.
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5. Zo oZ bude vplývať na svojich členov, aby dodrŽiavali čistotu prostredia adbali

o ochľanu majetku.

6. RVPS BA - mesto preplatí zamestnancovi náklady vynaložené na ročnú pľeventívnu

lekársku prehliadku, ak je vyžadovanázamestnávateľom v súvislosti s výkonom pľacovnej

činnosti.

ČHnok 7

Sociálna oblast'a sociálny fond

1. Sociálny fond

Sociálny fond v zmysle zákona NR SR č. l52ll994 Z.z. o sociálnom fonde a o Zmene

a doplnení zákona č.28611992 Zb. o daniach zprijmov v znení neskorších predpisov je

fondom zamestnávateľa, ktorý ho vedie na osobitnom účte.

2. Tvoľba fondu

2.I y súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa v štátnej službe, Kolektívnou zmluvou

vyššieho stupňa pre Zamestnávateľov, ktorí pľi odmeňovaní postupujú podľa zákona

č.53312003 Z.z. apo dohode RVPS BA _ mesto so Zo oZ je prídel do sociálneho fondu

vo výške |o5 oÁ zo súhrnu mesačných platov štátnych zamestnancov a hrubých miezd

zamestnancov pľi výkone práce vo veľejnom záujme zučtovaných na výplatuzabežný rok.

2.2Fond sa tvorí najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu vo výške 1,57o

hrubých miezd automaticky v systéme SAP.

2.3 Zostatok prostriedkov fondu prechádza do nasledujúceho roka.

2.4 Zičtovanie prostriedkov predstavujúcich povinný prídel do fondu na zéklade skutočne

vyplatených miezd očistených od náhľad za rok 2023 vykoĺá zamestnávateľ do konca

januára2024.
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3. Použitie fondu

Zm|uvné strany sa dohodli napoužití sociálneho fondu zatýchto podmienok

3.1 Stľavovaniezamestnancov

3.1.l RVPS BA - mesto zabezpeči pre Zamestnancov stravovanie foľmou ťrnančného

príspevku na stľavovanie. Finančný príspevok na stravovanie sa poskytujú všetkým

zamestnanc om za príslušný mesiac.

3.1.2 Spôsoby realizácie povinnosti RVPS BA - mesto poskytovať príspevok na stravovanie

na základe výberu zamestnanca a podrobnosti uplatnenia výberu zamestnancom

upravuj e intemá smernica.

3.1.3 Finančný príspevok na stravovanie sa neposkytqu zamestnancom na materskej

dovolenke a na rodičovskej dovolenke a zamestnancom zaradeným mimo činnej štátnej

sluŽby.

3.l.4 Finančný príspevok na stľavovanie sa poskytne na začiatku kalendárneho mesiaca po

odpočítaní dní neprítomnosti za predchádzajuci mesiac na základe evidencie v

dochádzkovom systéme. U novo prijatých zamestnancov Sa poskytnú stravné lístky

alebo finančný príspevok na stľavovanie po nástupe do zamestnania a odpočítajú sa dni

nepľítomnosti ažv nasledujúcom mesiaci po nástupe do zamestnania.

3.I.5 Zamestnávateľ poskýne zamestnancom pri dlhotľvajúcich denných teplotách nad 30

"C, a to najneskôr po tľoch po sebe idúcich kalendáľnych dňoch stály pitn;ý režimformou

minerálnych alebo pramenitých vôd. Zarnestnanec má nárok na 1,5 l minerálnej vody

alebo pramenitej vody denne.

3.l.6 RVPS BA - mesto v súlade s $152 ods. 8 ZZ poskytne zamestnancovi v štátnej sluŽbe

zamestnancovi pri výkone práce vo veľejnom záujme stravovanie za vyčerpanú

dovolenku do 30. novembra príslušného kalendáľneho roka, vo forme finančného

pľíspevku na stľavovanie v hodnote najviac 20 stravných jednotiek (tj.' aktuálna

hodnota stľavného) v teľmíne: v mesiaci decembeľ príslušného kalendárneho roka.
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3 . 1 .7 Stravníkom sa do odpľacovaných dní nezapo čitava sluŽobná cesta alebo pracovná cesta.

3.2 Ťivotné jubileá a sociálna výpomoc

3'2.1 Pri príležitosti 55 a 65 ľokov veku sa zamestnancom poskytne peíažný dar vo výške

100 eur. Poskytnuté peiažne dary sú zdaňované podl'a zákonač.59512003 Z.z. o dani

zprijmov v znení neskorších predpisov.

3.2.2 PeŤnžný daľ pri pľíležitosti životného jubilea sa bude vyplácať za podmienky uplynutia

tľojmesačnej skúšobnej doby po nástupe do zamestnania. Ak zamestnancovi vznikol

pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer v pľiebehu mesiaca, splnenie tejto

podmienky sazačinapočítať od pľvého dňa nasledujúceho mesiaca.

3.3 Doplnkové dôchodkové sporenie
RVPS BA - mesto poskytne zamestnancom príspevok na doplnkové dôchodkové

spoľenie na základe uzatvoľenej zamestnávateľskej zmluvy s doplnkovými

dôchodkovými poisťovňami vo výške 3 o/o z objemu zúčtovaných miezd za príslušný

mesiac.

3.4 Sociálna výpomoc
3.4.1 V ľámci vývárania dobrých sociálnych podmienok sa bude využívať ustanovenie $ 8

ods. 2 zákona č. 46212003 Z.z. o náhľade príjmu pri dočasnej práceneschopnosti

zamestnanca a stanovuje sa denná výška náhrady pľíjmu pri dočasnej práceneschopnosti

takto:

- zaprvý až tretí deň - 65 % denného vymeľiavacieho základu,

zaštvrtý aŽ desiaty deň _ 80 % denného vymeriavacieho základu.

3.4.2 Pri úmľtí zamestnanca bude pozostalým rodinným príslušníkom vyplatená čiastka 400,-

€, zdaneĺápodľa zákonač. 59512003 Z.z. o danizpľímov v zneníneskoľších predpisov.

V súlade s $ 40 ods. 5 ZP saza rodinného príslušníkapovažuje _ manžel, vlastné dieťa,

dieťa zverené zamestnancovi do náhľadnej staľostlivosti na základe ľozhodnutia súdu

o osvojení, ľodič zamestnanca, súľodenec zamestnanla, manžel súrodenca

zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, praľodič zamestnanca, prarodič jeho

manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije v spoločnej

domácnosti.
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3.4.3 Pri dlhodobej pľacovnej neschopnosti, trvajúcej dlhšie ako tri mesiace vyplatí

organizácia zamestnancovi po uplynutí kaŽdého štvľt'ľoka dlhodobej pracovnej

neschopnosti sumu 300 €.

3.4.4 RVPS BA _ mesto môže poskytnúť zamestnancovi, pri mimoriadnej udalosti peťlažnil

výpomoc. Výšku petlúnej výpomoci, ktorej opodstatnenosť posúdi výbor odborového

zdruŽenia ustanoví po individuálnom posúdení generálny tajomník služobného uľadu.

Sociálna výpomoc pľi mimoriadnej udalosti sa na účely tejto kolektívnej zmluvy

uplatňuje len v prípadoch ťaŽkej finančnej a sociálnej tiesne.

3.4.5 Sociálna výpomoc sa môže poskytnúť na základe žiadosti zamestnanca. Výboľ

odborového združenĺa individuálne posúdi predmetnú Žiadosť a svoje stanovisko

predloŽí generálnemu tajomníkovi sluŽobného uľadu' Sociálnu výpomoc posk}rtne

len v
prostriedkami.

Clánok 8

Záverečné ustanovenia

o zmene alebo doplnení kolektívnej zmluvy sa bude vyjednávať na návrh

ktorejkoľvekzo zmluvných striĺn, ak dôjde k zmene právnych predpisov, ktoľé sa týkajú

záväzkov upravených v tejto Kolektívnej zmluve alebo si to bude vyžadovať

situáciďpľacovné alebo iné podmienky zamestnancov a to v rozsahu v akom sa ich

dotknú. Pri zmene Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej sluŽbe na rok 2023

alebo pri zmene Kolektívnej zmluvy pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní

postupujú podľa zákona č. 55312003 Z. z. na rok 2022 dôjde k zmene príslušných

ustanovení tejto Kolektívnej zmluvy. Dodatky ku kolektívnej zmluve zazarlestĺávateľa

podpisuje riaditeľ, za ZO oZ pľedseda.

Rokovanie o uzavretí Kolektívnej zmluly na rok 2024 začne najneskôľ do 15. 12.

2023 s tým' že do tohto teľmínu sa medzi zmluvn;ýľni stranami upľesní postup

kolektívneho vyjednávania. Ak sa nedohodne inak, zamestnávúeľ a Výbor Zo oZ
predložianávrh na uzatvoľenie kolektívnej zmluvy najneskôr do 3I.12.2023.
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6.

Zamestnávatel' prostľedníctvom vedúcich odborov a oddelení oboznélmizamestnancov

s obsahom tejto kolektívnej zmluvy, s jej prípadnými zmenami, najneskôľ do 15 dní od

jej uzatvorenia.

Zmluvne strany začnúneodkladne rokovať o plnení tejto kolektívnej zmluvy s cieľom

predísť prípadnému sporu' ak o to jednaznichpožiada.

Táto kolektívna zmluva je záväzná pte obidve zmluvné strany a ich právnych

nástupcov.

Zamestnávateľ zabezpečí do 15 dní od podpísania tejto kolektívnej zmllvy, aby jeden

exemplĺáľ zmluvy bol k dispozíciinakaždom pracovisku, to platí obdobne pre závodný

výbor v ľĺĺmci jeho pôsobnosti.

Kolektívna zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktoqých každá zo

zmluvných strán obdrŽí dve vyhotovenia.

Bratislava, dňa 16.I.2023
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MVDr. Mikuláš Mižák, MPH

predseda záv o ďneho výboru

SLOVES

RVPS Bratislava - mesto

MVDľ. Miloš Mašlej, PhD.

ľiaditeľ RVPS Bľatislava - mesto

generálny taj omník sluŽobného

uradu
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