KOLEKTÍVNA ZMLUVA
pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2012
v súlade s § 231 zákona č.
311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov , § 119 ods. 3 zákona č.
400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 2 ods. 2 a ods. 3 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o
kolektívnom vyjednávaní v znení platných predpisov a Kolektívnou zmluvou vyššieho
stupňa v štátnej službe na rok 2012

Zmluvné strany

Štátna plavebná správa
zastúpená riaditeľom Štátnej plavebnej správy a vedúcim služobného úradu
Ing. Miroslavom Detvanom

a

Základná odborová organizácia SLOVES pri Štátnej plavebnej správe
zastúpená predsedom závodného výboru Ing. Zoltánom Szalayom

uzatvárajú túto

KOLEKTÍVNU ZMLUVU

ČASŤ I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Cieľom tejto kolektívnej zmluvy je vytvárať priaznivejšie pracovné podmienky
a podmienky zamestnania a udržať sociálny mier, preto zmluvné strany budú pri riešení
vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky kolektívneho vyjednávania.
Článok 2
Touto kolektívnou zmluvou sa upravujú:
1.) postavenie odborovej organizácie v podmienkach úradu a vzájomné vzťahy
zmluvných strán
2.) pre zamestnancov v štátnej službe
- štátnozamestnanecké vzťahy
- nároky a práva v oblasti mzdovej
- nároky a práva v oblasti sociálnej
- nároky a práva v oblasti bezpečnosti práce a pracovných
podmienok
- nároky a práva v oblasti tvorby a použitia sociálneho fondu
Článok 3
Táto kolektívna zmluva sa vzťahuje na všetkých štátnych zamestnancov služobného
úradu Štátna plavebná správa.

ČASŤ II
VZÁJOMNÉ VZŤAHY ZMLUVNÝCH STRÁN
Článok 4
Služobný úrad nebude diskriminovať členov a predstaviteľov základnej odborovej
organizácie SLOVES pri ŠPS za ich členstvo v odboroch, návrhy, kritické pripomienky
a za činnosť vyplývajúcu z výkonu ich odborovej funkcie. Súčasne bude plne
rešpektovať právnu ochranu volených zástupcov základnej odborovej organizácie (§
240 ZP ods. 6 a 7 ZP a § 4 ods. 3 zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o štátnej službe).
Článok 5
Služobný úrad uznáva základnú odborovú organizáciu SLOVES pri ŠPS a jej
závodný výbor za jediného
predstaviteľa všetkých štátnych zamestnancov v
kolektívnom vyjednávaní. Súčasne uznáva práva základnej odborovej organizácie

SLOVES pri ŠPS vyplývajúce z platných pracovno-právnych predpisov a tejto
kolektívnej zmluvy (§ 230 ZP, § 118 zákona o štátnej službe).
Článok 6
Služobný úrad poskytne na prevádzkovú činnosť základnej odborovej organizácii
SLOVES pri ŠPS bezplatne miestnosť s nevyhnutným zariadením. a uhradí náklady
spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou (§ 240 ods. 4 ZP).
Článok 7
Služobný úrad poskytne na výkon funkcie v základnej odborovej organizácii
SLOVES pri ŠPS pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu maximálne 4 hodiny
mesačne a na účasť na odborárskom vzdelávaní pracovné voľno s náhradou mzdy
v sume ich funkčného platu (§ 240 ods. 3 ZP).
Článok 8
Zmluvné strany sa dohodli, že služobný úrad zabezpečí úhradu členských
príspevkov formou zrážky z platu členom základnej odborovej organizácie SLOVES
pri ŠPS na základe ich predchádzajúceho písomného súhlasu. Finančné prostriedky
služobný úrad poukáže na účet závodného výboru základnej odborovej organizácie
najneskôr do 5 pracovných dní po termíne vyúčtovania platu.
Článok 9
Služobný úrad sa zaväzuje, že bude prizývať zástupcu závodného výboru základnej
organizácie SLOVES pri ŠPS na porady vedenia úradu, pokiaľ budú predmetom
rokovania zásadné zmeny v pracovných a sociálnych podmienkach zamestnancov.
Zároveň sa zaväzuje, že všetky predpisy úradu, týkajúce sa mzdových, pracovných a
sociálnych záujmov zamestnancov prerokuje so závodným výborom (§ 118 zákona
o štátnej službe).

ČASŤ III
PODMIENKY ZAMESTNANIA
Článok 10
Základná odborová organizácia SLOVES pri ŠPS uznáva právo služobného úradu
organizovať, riadiť a kontrolovať pracovnú činnosť zamestnancov a vytvárať
podmienky pre dodržiavanie služobnej disciplíny (§ 10 ods. 1 zákona o štátnej službe).

Článok 11
Služobný úrad vykoná zmeny v platnom služobnom poriadku, alebo vydá nový
služobný poriadok po predchádzajúcom prerokovaní so závodným výborom odborovej
organizácie (§ 75 a § 118 zákona o štátnej službe, § 84 ods. 3 a 4 ZP).
Článok 12
Služobný čas zamestnancov služobného úradu je 37 a ½ hod. týždenne. Štátny
zamestnanec, ktorého služobný čas je rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva štátnu
službu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej
prevádzke, je 35 hodín. (§ 85 ods. 5 ZP a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej
službe na rok 2012). Pracovný čas zamestnancov Štátnej plavebnej správy sa riadi
aktuálnym služobným predpisom, ktorý upravuje uplatnenie pružného pracovného
času.
Zrušiť pružný pracovný čas v organizácii môže služobný úrad po prerokovaní so
závodným výborom odborovej organizácie SLOVES pri ŠPS (§ 88 ods. 1 ZP).
Článok 13
Služobný úrad je povinný poskytnúť pre zamestnancov, u ktorých sa neuplatňuje
pružný pracovný čas, alebo s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom prestávku
na jedlo a odpočinok najskôr po odpracovaní štyroch hodín pracovnej zmeny
a najneskôr po odpracovaní šiestich hodín pracovnej zmeny v trvaní 30 minút.
Prestávka na jedlo a oddych pre zamestnancov, ktorých pracovná zmena je dlhšia ako
šesť hodín sa poskytuje v základnom pracovnom čase v trvaní 30 minút, pričom
zamestnanec si môže zvoliť začiatok a koniec prestávky v rozpätí od 10.00 hod. do
13.00 hod., pričom túto prestávku nemožno zaradiť na začiatok a na koniec pracovnej
zmeny .
Zamestnanci, ktorí nevyužívajú stravovacie zaradenie a počas prestávky na obed
neopúšťajú budovy služobného úradu majú prestávku na odpočinok a jedenie v čase od
12.00 hod. do 12.30 hod. (§ 91 ods. 1 ZP)
Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času (§ 91
ods.5. ZP).
Článok 14
Základná výmera dovolenky štátneho zamestnanca je päť týždňov. Dovolenka vo
výmere šiestich týždňov patrí štátnemu zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho
roka dosiahne 33 rokov veku. (KZ vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 212).
Článok 15
Prácou nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz služobného úradu,
alebo s jeho súhlasom mimo základného pracovného času a riadi sa ustanoveniami § 94
a § 97 ZP. Náhradné voľno za prácu nadčas je možné poskytnúť v súlade s § 94 zákona
o štátnej službe.

Služobný úrad bude vytvárať podmienky na znižovanie rozsahu nadčasovej práce.
Jednotliví vedúci útvarov zabezpečia evidenciu nadčasovej práce v dňoch pracovného
pokoja a v noci, vrátane evidencie čerpania náhradného voľna za túto prácu.
Článok 16
Služobnú pohotovosť môže služobný úrad nariadiť len vo výnimočných prípadoch
a to v súlade s § 96 ods. 1 a 2 ZP. Náhradu nariadenej alebo dohodnutej služobnej
pohotovosti alebo pohotovosti pri zabezpečovaní opatrení na obdobie vojnového stavu
bude služobný úrad poskytovať v súlade s § 101 zákona o štátnej službe.
Článok 17
Služobný úrad prerokuje so závodným výborom odborovej organizácie SLOVES
pri ŠPS pripravované štrukturálne zmeny, racionalizačné a iné organizačné opatrenia, v
dôsledku ktorých dôjde k uvoľneniu zamestnancov ŠPS, a to najneskôr 2 týždne (10
služobných dní) pred termínom účinnosti opatrení vedúcich k uvoľneniu zamestnancov.
Zároveň prerokuje so závodným výborom odborovej organizácie SLOVES pri ŠPS
opatrenia na zmiernenie prípadných nepriaznivých dôsledkov vyplývajúcich z
uvoľnenia dotknutých zamestnancov (§ 118 zákona o štátnej službe).
Článok 18
Služobný úrad prerokuje so závodným výborom odborovej organizácie v súlade s §
118 zákona tieto návrhy:
- služobných predpisov,
- opatrení na vytvorenie podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby,
- opatrení, ktoré sa týkajú väčšieho počtu štátnych zamestnancov,

ČASŤ IV
MZDOVÉ PODMIENKY
Článok 19
Podľa § 98 ods. 3 zákona o štátnej službe, zamestnancovi, ktorý nevykonával štátnu
službu preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý služobný deň, patrí za tento deň
funkčný plat.
Plat za príslušný mesiac sa bude zamestnancom vyplácať 8. deň nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.
Článok 20
Služobný úrad vyplatí zamestnancovi odstupné nad rozsah ustanovený v § 53
zákona o štátnej službe v sume jeho posledne priznaného funkčného platu. ( § 119 ods.
3 písm. a) o štátnej službe a Vyššia KZ na rok 2012).

Článok 21
Pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na
starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok služobný
úrad zamestnancovi poskytne odchodné vo výške dvojnásobku posledne priznaného
funkčného platu zamestnanca (§ 54 zákona o štátnej službe a Kolektívna zmluva
vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2012).
Článok 22
Služobný úrad poskytne zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa
najmenej 3 roky odmenu pri dosiahnutí 50 rokov veku v zmysle § 99 ods. 1 písm. d)
zákona o štátnej službe najviac v sume jeho funkčného platu.
Odmenu v zmysle § 99 ods. 1 písmeno f) zákona o štátnej službe pri prvom skončení
štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní
nároku na predčasný starobný
dôchodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok nebude služobný úrad
zamestnancom v roku 2012 poskytovať.
Článok 23
Služobný úrad upraví stupnice platových taríf pre rok 2012 po ich zvýšení na
základe vývoja ekonomickej situácie na Slovensku a po rokovaní a dohode zmluvných
strán - sociálnych partnerov. (Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2012).
Zároveň upraví platové tarify za služobnú prax (§ 111 zákona o štátnej službe).

ČASŤ V
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA
Článok 24
Služobný úrad bude venovať sústavnú pozornosť zaisťovaniu podmienok pre
bezpečnú a zdravotne nezávadnú prácu na všetkých pracoviskách a stupňoch riadenia
ŠPS pre štátnych zamestnancov.
Za týmto účelom bude služobný úrad operatívne spolupracovať so zástupcami
zamestnancov, technikom BOZP a PO, ako aj predstaviteľmi odborovej organizácie
SLOVES pri ŠPS.
Článok 25
Služobný úrad bude osobitnú pozornosť venovať zdravotnému stavu vybraných
skupín zamestnancov t.j. zamestnancom vykonávajúcim prácu v noci, zamestnancom
vykonávajúcich funkciu plavebného inšpektora a zamestnancom povereným vedením
služobných motorových vozidiel.
Pre ďalších zamestnancov, u ktorých na základe analýzy pracovná zdravotná služba
rozhodne o zaradení do vybranej skupiny vo vzťahu k práci, bude služobný úrad
postupovať v zmysle platných interných predpisov.

Článok 26
Všetky opatrenia prijímané na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
prerokuje služobný úrad s predstaviteľmi odborovej organizácie SLOVES pri ŠPS.
Služobný úrad bude tiež informovať odborovú organizáciu o všetkých udalostiach,
ktoré ohrozili bezpečnosť pri práci, zdravie zamestnancov, ako aj o činiteľoch, ktoré
majú vplyv na BOZP.
Článok 27
V spolupráci s technikom BOZP a PO, so zástupcami zamestnancov a odborovou
organizáciou SLOVES pri ŠPS služobný úrad vykoná previerky BOZP a pracovného
prostredia na všetkých pracoviskách.

ČASŤ VI
SOCIÁLNA OBLASŤ A SOCIÁLNY FOND
Článok 28
Služobný úrad zabezpečí stravovanie štátnemu zamestnancovi v súlade s § 70
zákona o štátnej službe a § 152 ZP. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným
na pracovný cestu.Služobný úrad zabezpečí stravovanie formou poskytovania stravných
lístkov za odpracované pracovné zmeny.
Za pracovnú zmenu sa považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny. Stravovanie sa
nebude poskytovať počas neprítomnosti v práci.
Zamestnávateľ poskytne príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu v zmysle
prílohy č. 1 ku KZ pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2012.
Stravovanie vyššie dohodnutou formou sa nebude poskytovať dôchodcom, ktorí v
organizácii pracovali do odchodu do starobného, predčasného starobného resp.
invalidného dôchodku.
Článok 29
Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
v zamestnávateľských zmluvách uzatvorených s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou
alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou počas roka 2012 je najmenej 2%
z objemu zúčtovaných platov štátnych zamestnancov.
Služobný úrad poskytne každému poistenému zamestnancovi príspevok na doplnkové
dôchodkové poistenie alebo doplnkové dôchodkové sporenie jednotne 2 % z objemu
zúčtovaného platu zamestnanca dosiahnutého v kalendárnom mesiaci.
Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancom mimoriadne príspevky na doplnkové
dôchodkové poistenie alebo doplnkové dôchodkové sporenie, ak to umožňuje
zamestnávateľská zmluva. Mimoriadny príspevok sa poskytne každému poistenému
zamestnancovi v rovnakej výške.

Článok 30
Služobný úrad podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení platných
predpisov vytvára sociálny fond. Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu tvoria
prílohu č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2012.

ČASŤ VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 31
Táto kolektívna zmluva sa uzatvára spolu s prílohou č.1 na rok 2012 a nadobúda
platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom
po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv a je uzatvorená na dobu určitú do 31.
decembra 2012.
Článok 32
Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť rokovanie o zmene alebo doplnení tejto
kolektívnej zmluvy. Na návrh je druhá strana povinná písomne odpovedať do 15 dní
odo dňa obdržania návrhu.
Článok 33
Zmeny a dodatky prijaté zmluvnými stranami sú záväzné po nadobudnutí účinnosti
tejto zmluvy.
Článok 34
Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie tejto kolektívnej zmluvy bude kontrolované
na spoločnom rokovaní služobného úradu a závodného výboru, ktoré sa uskutočnia na
požiadanie jednej zo zmluvných strán.
Článok 35
Táto kolektívna zmluva je záväzná pre zmluvné strany a pre ich právnych nástupcov
v dobe jej účinnosti. Obe strany sú si vedomé, že ustanovenia tejto kolektívnej zmluvy,
ktoré budú v rozpore s platnými právnymi predpismi, sa stanú neplatné.

Článok 36
Služobný úrad zabezpečí do 15 dní od podpísania tejto kolektívnej zmluvy, aby
jeden exemplár zmluvy bol k dispozícii na každom útvare, to platí obdobne pre závodný
výbor odborovej organizácie SLOVES pri ŠPS v rámci jeho pôsobnosti.
Článok 37
Kolektívna zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo
zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

V Bratislave dňa

––––––––––––––––––––
Ing. Zoltán Szalay
predseda ZV ZOO
SLOVES pri ŠPS

V Bratislave dňa

––––––––––––––––––––
Ing. Miroslav Detvan
riaditeľ ŠPS a vedúci
služobného úradu

Príloha č. 1
ku Kolektívnej zmluve
pre zamestnancov štátnej služby na rok 2012

______________________________________________________________________
__
Podľa ustanovenia zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení
platných dodatkov (ďalej len zákon o sociálnom fonde) vytvára Štátna plavebná
správa sociálny fond.
Sociálny fond je určený na vytváranie priaznivejších podmienok v oblasti
starostlivosti o zamestnancov, na regeneráciu duševných a fyzických síl a pre
zabezpečenie ďalších sociálnych aktivít.
Príspevky zo sociálneho fondu môžu byť poskytnuté zamestnancom Štátnej
plavebnej správy a ich rodinným príslušníkom v rozsahu a podľa zásad stanovených
touto prílohou.

I. TVORBA SOCIÁLNEHO FONDU PRE ROK 2012
Zdrojom sociálneho fondu je:
povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 1 %
ďalší prídel vo výške 0,5 % v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o sociálnom
fonde a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2012
zostatok sociálneho fondu z roku 2011
Tvorba fondu a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom analytickom účte zamestnávateľa.
Fond sa tvorí najneskôr v deň dohodnutý na výplatu platov zamestnancov služobného
úradu zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny
mesiac. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich kalendárnych dní po
dni dohodnutom na výplatu mzdy , najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.
Zostatok prostriedkov fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.
Zostatok na účte sociálneho fondu ku koncu kalendárneho roka sa stáva počiatočným
stavom na účte pre budúce obdobie a bude použitý v zmysle „zásad použitia sociálneho
fondu“.
Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná služobný úrad najneskôr do
31. januára nasledujúceho roka.
V prípade prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov sa nevyčerpaná
časť fondu zodpovedajúca podielu prevádzaných zamestnancov prevedie na nového
zamestnávateľa.

O stave prostriedkov na účte sociálneho fondu bude odborová organizácia informovaná
formou výpisu z účtu mesačne po uplynutí predchádzajúceho mesiaca.
V prípade prekročenia prostriedkov určených na použitie jednotlivých častí sociálneho
fondu je možné vykonať presun z iných častí sociálneho fondu, ktoré sa nebudú čerpať
v plánovanom rozsahu.
II. ROZPOČET SOCIÁLNEHO FONDU
1. Tvorba sociálneho fondu pre rok 2012
- povinný prídel v rozsahu 1 % v zmysle
§ 3 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom fonde
- ďalší prídel vo výške 0,5 % v zmysle § 3 ods. 1
písm. b) bod 1 Zákona o sociálnom fonde
- zostatok sociálneho fondu z roku 2011
2 067,40 €
______________________
Tvorba s p o l u

7 879,73 €
3 939,86 €

13 886,99 €

2. Použitie sociálneho fondu pre rok 2012
- príspevok na stravovanie

9 240,00 €

- príspevok na regeneráciu pracovnej sily

2 800,00 €

- príspevok na sociálnu výpomoc

350,00 €

-

1 496,99 €

príspevok na dopravu
_____________________

Použitie s p o l u

13 886,99 €

III. POUŽITIE SOCIÁLNEHO FONDU PRE ROK 2012
Príspevok na stravovanie:
sa poskytne pre zamestnancov úradu vo výške: 0,55 € na jedno hlavné jedlo

Príspevok na regeneráciu pracovnej sily:
sa poskytne zamestnancom služobného úradu vo výške 40,00 € na zamestnanca, ktorý
je v štátnozamestnaneckom pomere dňa 30. 06. 2012 aspoň 3 mesiace a nepožiadal o

skončenie štátnozamestnaneckého pomeru k 30. 06. 2012, na regeneráciu pracovnej
sily formou individuálnej rekreácie.
Ukončenie štátnozamestnaneckého pomeru
dňa 30. 06. 2012 sa netýka
zamestnancov, ktorí odchádzajú do starobného, predčasného, invalidného dôchodku
alebo z dôvodu organizačných zmien.
Zamestnancovi, ktorý končí štátnozamestnanecký
pomer 30. 06. 2012 sa
poskytne príspevok 25,00 € na regeneráciu pracovnej sily formou individuálnej
rekreácie. Príspevok nebude poskytnutý zamestnancovi, ktorý je k 30.06.2012 na
neplatenom služobnom voľne (uvedené sa netýka zamestnancov na materskej alebo
rodičovskej dovolenke ).
Príspevok bude vyplatený zamestnancovi, ktorý spĺňa uvedené podmienky bez jeho
žiadosti vo vyúčtovaní mzdy za mesiac jún 2012.

Príspevok na sociálnu výpomoc (nenávratný):
môže sa poskytnúť zamestnancom úradu a pozostalým zamestnanca služobného úradu,
a to:
a) maximálne do výšky 100,00 € (raz ročne) pri pracovnom úraze zamestnanca s
dobou
práceneschopnosti viac ako 90 kalendárnych
dní (na základe žiadosti
zamestnanca) výška
poskytnutého príspevku bude závisieť od posúdenia závažnosti pracovného úrazu
a
výdavkov spojených s liečením.
Nárok na sociálnu výpomoc podľa písmena a) nemá zamestnanec, ktorý
si privodí
pracovnú neschopnosť alebo úraz ako bezprostredný následok požitia alkoholu
a iných
omamných látok.
b)
maximálne do výšky 100,00 € priamym pozostalým zamestnanca na návrh
priameho
nadriadeného zamestnanca
c) maximálne do výšky 50,00 € pri úmrtí zamestnanca na veniec

Príspevok na cestovné na dopravu do zamestnania:

a) príspevok na dopravu na cestovné do zamestnania a späť bude poskytnutý
- každému zamestnancovi, ktorého priemerný mesačný zárobok nepresahuje
50 %
priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR
zistenej

Štatistickým úradom za kalendárny rok predchádzajúci dva roky
kalendárnemu roku,
za ktorý sa tvorí fond (2010 = 769,00 €) a priemerný mesačný zárobok pre
účely
príspevku nesmie presiahnuť 384,50 €
- zamestnanec dochádza do zamestnania verejnou dopravou
- zamestnanec je povinný preukázať výšku skutočných nákladov na dopravu
nasledovne: cestovné náklady zamestnanec vydokladuje zakúpenými
cestovnými
dokladmi (cestovné lístky – denné, týždenné, mesačné), ktoré zašle po
skončení
príslušného mesiaca (obdobia) nalepené na čistom papieri s označením
svojho
mena mzdovej učtárni, ktorá je povinná viesť evidenciu o takto
poskytovaných
príspevkoch.
Príspevok sa poskytne zamestnancovi po preukázaní výdavkov spätne vždy
v najbližšom výplatnom termíne.
b) príspevok na dopravu do zamestnania a späť (MHD) bude poskytnutý
zamestnancom služobného úradu vo výške vypočítanej zo stavu finančných
prostriedkov na účte sociálneho fondu ku dňu 10. 12. 2012. Príspevok bude
poskytnutý v rovnakej výške pre zamestnanca a bez preukázania skutočne
vynaložených výdavkov. Príspevok sa zaokrúhli na celé euro nahor tak, aby
zostatok na účte sociálneho fondu nebol nula, ani záporný.
Príspevok bude vyplácaný raz ročne, vo výplatnom termíne v mesiaci
december, ako
Náhrada
za
skutočne
vynaložené cestovné náklady každému
zamestnancovi, ktorý je
k 31. 12. príslušného roka v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom
pomere.
V prípade ak zamestnanec neodpracuje z akéhokoľvek dôvodu celý
rok, bude mu vyplatená alikvotná časť príspevku ( za odpracovanú dobu sa
počíta dovolenka, školenie, SV, SC) za každý takto odpracovaný mesiac.

IV. ZDAŇOVANIE PRÍJMOV Z PROSTRIEDKOV SOCIÁLNEHO FONDU
Podľa zákona číslo 595/2003 Z.z.. o dani z príjmov v znení platných predpisov
podliehajú plnenia zo sociálneho fondu dani z príjmov zo závislej činnosti okrem
príjmov podľa § 5 ods. 7 písmeno b) zákona. Na základe zákona číslo 595/2003 Z.z. sa
príjmy z prostriedkov sociálneho fondu zdaňujú sadzbou dane vo výške 19 % okrem
príjmov oslobodených od zdaňovania.

V Bratislave dňa

..................................................
Ing. Zoltán Szalay
predseda ZV OO SLOVES pri ŠPS

V Bratislave dňa

................................................
Ing. Miroslav Detvan
riaditeľ Štátnej plavebnej správy
a vedúci služobného úradu

