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uzavretá medzi 

 

 

Základnou odborovou organizáciou pri zariadení LIKAVA - centrum  

sociálnych služieb, Likavka 9, zastúpenou predsedníčkou výboru 

základnej odborovej organizácie 

 PhDr. Margitou Kosturíkovou 

 

 

a 

 

 

Zamestnávateľom LIKAVA -  centrum sociálnych služieb 

zastúpeným Mgr. Annou Sarovou  

 poverenou riaditeľkou – štatutárnym zástupcom 
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Časť I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

Článok 1 

 

Táto kolektívna zmluva (ďalej len „KZ“) je uzavretá podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom 

vyjednávaní v znení neskorších predpisov. Bližšie upravuje individuálne a kolektívne právne vzťahy medzi 

zamestnávateľom a zamestnancami zastúpenými odbormi, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone 

práce vo verejnom záujme zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme (ďalej len „Zákon o odmeňovaní“), Zákonníkom práce č. 311/2001 Z.z. v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZP“), Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2021 (ďalej len, 

VKZ“) a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. 

Cieľom KZ je udržať sociálny mier, preto zmluvné strany budú pri riešení vzájomných vzťahov 

prednostne používať prostriedky kolektívneho vyjednávania.  

 

Článok 2 

Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie KZ 

 

a) Základná odborová organizácia (ďalej len „ZOO“)  má právnu subjektivitu podľa zákona č. 83/1990 

Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a podľa Stanov Slovenského odborového 

zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (ďalej len „SOZ ZaSS“), z ktorých vyplýva aj oprávnenie 

príslušných odborových orgánov a ich funkcionárov rokovať a uzatvárať KZ. 

b) Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo dňa 01.07.2002 a Dodatku 

č.1 zo dňa 27.04.2010, Dodatku č.2 zo dňa 19.09.2012, Dodatku č.3 zo dňa 30.04.2013 a Dodatku 

č. 4 zo dňa 14.12.2020  ku zriaďovacej listine evidovanej pod č. 2002/365.  Oprávnenie zástupcu 

zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť KZ vyplýva z jeho funkcie riaditeľa ako štatutárneho zástupcu 

zamestnávateľa. 

 

Článok 3 

                                                                  Zmluva je záväzná pre: 

 

a) zmluvné strany a ich prípadných právnych nástupcov,  

b) všetkých členov odborov a všetkých zamestnancov zamestnaných v pracovnom pomere 

u zamestnávateľa, 

c) ďalších členov odborov, ak to vyplýva zo znenia príslušného článku KZ (bývalí zamestnanci, 

dôchodcovia, osoby na materskej a rodičovskej dovolenke a pod.). 

 

Časť II. 

Vzájomné vzťahy medzi zamestnávateľom a odbormi 

 

Článok 4 

 

a) zamestnávateľ je povinný umožniť pôsobenie odborov na pracovisku a uznáva odborovú 

organizáciu za oprávneného zástupcu zamestnancov pri kolektívnom vyjednávaní.  

b) pre činnosť odborov bude zamestnávateľ vytvárať priaznivé podmienky, rešpektovať ich práva 

vrátane práva slobodného združovania sa, kolektívneho vyjednávania a odborovej kontroly v súlade 

s platnými právnymi predpismi.                                                    

Článok 5 
 

a) ZOO sa zaväzuje neodkladne a objektívne signalizovať zamestnávateľovi vznik sociálneho napätia, 

jeho príčiny a spolupôsobiť pri ich riešení. 
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Článok 6 
 

a.) Zamestnávateľ poskytne na nevyhnutnú prevádzkovú činnosť odborovej organizácií 

bezplatne v primeranom rozsahu miestnosti s nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady spojené 

s ich údržbou a technickou prevádzkou. 

b.) Zamestnávateľ poskytne odborom bezplatne bežné kancelárske zariadenie a kancelárske potreby 

a v dohodnutom rozsahu tiež telefónnu  linku, internetové spojenie a uhradí s tým spojené náklady . 

V  primeranom rozsahu a na základe svojich možností tlačenie a distribúciu písomných materiálov , 

prípadne aj použitie elektronickej pošty (§240 odst.5 ZP) .                                                                                                                                                                 

c.) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, na výkon  funkcie 

v odborovom orgáne na čas dohodnutý medzi zamestnávateľom a príslušným odborovým orgánom:       

dvom odborovým funkcionárom á 6 hodín mesačne. 

      Zamestnávateľ má právo kontroly, či zamestnanci takto poskytnuté pracovné voľno využívajú na 

účel, na ktorý bolo poskytnuté. ( § 240 odst. 43 ZP). Funkcionári predložia mesačne monitor práce.                                                                                                                                                                                                                                                                  

d.) Zamestnávateľ bude informovať zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase zástupcu 

zamestnancov o svojej hospodárskej a finančnej situácií a predpokladanom vývoji jeho činnosti 

/ §238 ZP /. 

e.) Zamestnávateľ môže prizývať povereného zástupcu odborov na porady vedenia organizácie, najmä 

ak sa prejednávajú opatrenia týkajúce sa zamestnancov a kolektívnej zmluvy.    

f.) Zamestnávateľ sa bude podľa potreby   stretávať  s výborom základnej odborovej organizácie 

s cieľom prerokovania záležitosti a riešenia problémov týkajúcich sa oboch strán. 

  

Článok 7  

 

           Na  účasť na odborových akciách, schôdzach, konferenciách, zjazdoch a odborárskom vzdelávaní 

poskytne zamestnávateľ v nevyhnutnom rozsahu  jednému zamestnancovi voľno s náhradou mzdy po 

preukázaní skutočnosti.          

Článok 8 

 

Zamestnávateľ umožní, aby základná odborová organizácia na pracoviskách zamestnávateľa mohla 

zverejňovať informácie, výzvy a iné údaje o svojej činnosti, ktoré pokladá za potrebné. 

 

Článok 9 

 

Zamestnávateľ bude pravidelne mesačne zrážať zo mzdy (platu) zamestnancov finančnú         

čiastku vo výške 1% z jeho čistého mesačného zárobku, alebo peňažného plnenia nahrádzajúceho  

mzdu, na základe dohody o zrážkach zo mzdy. Zamestnávateľ zrazené finančné čiastky poukáže  

v prospech jeho poukázaného  účtu. 

Článok 10 

 

Zamestnávateľ poskytne odborom bezplatne služobné motorové vozidlo v takom prípade, ak bude možné 

spojiť pracovné úlohy zamestnávateľa a úlohy odborov. 

 

Časť III. 

Formy súčinnosti zamestnávateľa a odborov na základe právnych predpisov 

 

Článok 11 

 

1.Zamestnanci majú právo na kolektívne vyjednávanie len prostredníctvom príslušného       

                                odborového orgánu. (§229 odst.6 ZP)   

2.  Zamestnávateľ vopred prerokuje so zástupcami zamestnancov najmä 
a) stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä ak je ohrozená 

zamestnanosť,  

b) zásadné otázky podnikovej sociálnej politiky, opatrenia na zlepšenie hygieny pri práci a pracovného 

prostredia,  
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c) rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných 

podmienkach,  

d) organizačné zmeny, za ktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie činnosti zamestnávateľa alebo 

jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy zamestnávateľa,  

e) opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu zdravia zamestnancov. 

 

(3) Prerokovanie sa uskutoční zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase, s primeraným obsahom, s 

cieľom dosiahnuť dohodu. 

 

(4) Na účely uvedené v odseku 2 zamestnávateľ poskytuje zástupcom zamestnancov potrebné 

informácie, konzultácie a doklady a v rámci svojich možností prihliada na ich stanoviská. 

  

Zástupcovia zamestnancov sú oprávnení vstupovať na pracoviská zamestnávateľa v čase dohodnutom 

so zamestnávateľom a ak sa so zamestnávateľom nedohodnú, najneskôr do troch pracovných dní 

po oznámení zamestnávateľovi o vstupe na jeho pracoviská. 

 

Časť IV.  

Zamestnanosť a pracovnoprávne vzťahy 

 

Článok 12 

 

a.) Zamestnávateľ spravidla jeden mesiac vopred prerokuje s odbormi pripravované štrukturálne 

zmeny, racionalizačné a  iné opatrenia, ktoré sa budú týkať zamestnancov. Zároveň s nimi prerokuje 

návrh ich ďalšieho pracovného uplatnenia, prípadne rekvalifikácie alebo opatrení na zmiernenie 

nepriaznivých dôsledkov ich uvoľnenia. 

b.) Zamestnávateľ nie je povinný ponúknuť voľnú pracovnú pozíciu podľa § 63 ods.3 v nadväznosti na 

§ 231 ods. 2 pre zamestnanca, ktorý v čase oznámenia o prijatých racionalizačných opatreniach 

nespĺňa kvalifikačné predpoklady na voľnú pracovnú pozíciu. 

 

Článok 13 

 

Skúšobná doba pre všetkých zamestnancov je 3 mesiace.  

 

Článok 14 

 

Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok,   

predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú  

činnosť je viac ako 70%  alebo dôchodok za výsluhu rokov zamestnávateľ zamestnancovi  

poskytne odchodné nad rozsah ustanovený podľa § 76a ods.1 ZP v sume jedného funkčného platu   

zamestnanca.  

Článok 15 

 

Pracovný čas zamestnanca v jednozmennej prevádzke je 37,5 hodiny týždenne. Zamestnanec, 

ktorý má rozvrhnutý pracovný čas tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách  

v dvojzmennej prevádzke má pracovný čas max. 36,25 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách 

v trojzmennej prevádzke alebo nepretržitej prevádzke má pracovný čas max. 35 hodín týždenne.  

 

Pracovný čas u zamestnávateľa LIKAVA – centrum sociálnych služieb – obdobie 12 mesiacov: 

- Jednozmenný – pevný, pružný, nerovnomerne rozvrhnutý 

- Dvojzmenný – nerovnomerne rozvrhnutý, rovnomerne rozvrhnutý, nepretržitý 

 

V záujme zvýšenia efektívnosti práce a lepšieho zabezpečenia potrieb zamestnancov 

zamestnávateľ zavádza pružný pracovný čas podľa § 88 Zákonníka práce č. 311 / 2001, v znení 

neskorších predpisov.  
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Presné stanovenie pracovných časov na jednotlivé úseky je uvedené  v čl. X. Pracovného poriadku 

zariadenia. 
 

Úpravy pracovného času: 

 

Na zdravotníckom úseku DSS a ŠZ  počas vianočných sviatkov sa upravia zmeny v rámci dňa 

24.12.2021 nasledovne: 

Ranná zmena             od 06.00 hod – 12.00 hod 

Poobedná zmena       od 12.00 hod – 18.00 hod 

Nočná zmena             od 18.00 hod – 06.00 hod  

Ranná zmena VOS    od 06.00 hod – 12.00 hod 

Na úseku stravovania sa upraví pracovný čas počas vianočných sviatkov nasledovne: 

24.12.2021  06.00 h. – 18.00 h. 

25.12.2021  06.00 h. – 15.00 h. 

Počas vianočných a veľkonočných sviatkov bude na úseku služieb  pracovná doba upravená podľa 

potrieb zamestnávateľa. 

Práca nadčas: 

Zamestnanec súhlasí s nariadením práce nadčas práce, zaradenej do 3. kategórie z  dôvodu 

zabezpečenia plynulosti chodu zariadenia a zabezpečenia potrebnej starostlivosti o prijímateľov 

sociálnych služieb. Zamestnávateľ sa musí so zamestnancom dohodnúť. 

  
 

Článok 16 

Odpočinok zamestnanca 

 

Zamestnávateľ LIKAVA – centrum sociálnych služieb z dôvodu potreby zabezpečenia nepretržitej  

prevádzky zariadenia môže postupovať v súlade s : 

- § 92 odsek 2 – skrátiť nepretržitý denný odpočinok na osem hodín 

- § 93 odsek 3-5 – nepretržitý odpočinok v týždni 

 
Článok 17 

 

Základná výmera dovolenky  zamestnanca je päť týždňov. Dovolenka  vo výmere šiestich 

týždňov patrí zamestnancom, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku 

a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa.  Nárok na dodatkovú dovolenku má 

zamestnanec zaradený do 3. kategórie rizikových prác  v špecializovanom zariadení, ktorý je 

v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnych služieb/ opatrovateľ, zdravotnícky asistent, sestra, 

vedúca opatrovateľskej starostlivosti/ v dĺžke jedného týždňa. Dodatková dovolenka sa musí 

čerpať prednostne s vyznačením na dovolenkovom lístku, že sa jedná o čerpanie dodatkovej 

dovolenky. 

Zamestnávateľ skráti zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní 

v kalendárnom roku, za ktorých sa dovolenka poskytuje, dovolenku v zmysle § 109 Zákonníka 

práce.  
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Článok 18 

 

Zamestnávateľ poskytne v prvom polroku kalendárneho roka 2021 zamestnancovi na jeho žiadosť 

podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce jeden deň pracovného voľna; za čas pracovného voľna 

patrí zamestnancovi náhrada funkčného platu.  

 

Článok 19 

 

a.) Za účelom úspešného plnenia svojich úloh, vnútorného poriadku na pracovisku 

a zabezpečenia pracovnej disciplíny zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahuje Zákon o výkone 

práce vo verejnom záujme vydá, resp. aktualizuje pracovný poriadok len po 

predchádzajúcom súhlase príslušného odborového orgánu inak je neplatný. Táto povinnosť 

zamestnávateľa sa vzťahuje aj na každú zmenu pracovného poriadku (zákon 552, §12).    

b.) Každý zamestnanec musí byť s pracovným poriadkom oboznámený. Pracovný poriadok 

musí byť každému zamestnancovi prístupný.  

 

Článok 20 

 

Zamestnancovi, ktorému poskytne zamestnávateľ pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na 

výkon úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času – 

patrí pracovné voľno s náhradou mzdy / jedná sa o činnosť člena komisií, samosprávy miest 

a obcí/. Zamestnanec predloží doklad o činnosti. 

 

 

Časť V. 

Platové podmienky 

 

Článok 21 

 

Odmeňovanie zamestnancov upravuje zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  o o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

KZ VS 2021. Konkrétne podmienky odmeňovania sú uvedené v internom predpise – Vnútorný 

mzdový poriadok. 

 

 

Článok 22 

 

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 30. novembra 

2021 najmenej šesť mesiacov odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. g) zákona o odmeňovaní 

v sume 100 eur; nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému plynie skúšobná 

doba a zamestnancovi, ktorému plynie výpovedná doba. Odmena bude vyplatená v mesiaci december 

vo výplate za mesiac november 2021. 

 

 

Článok 23 

 

Doplnkové dôchodkové poistenie: 

Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie pre zamestnancov, ktorí sú 

zaradení na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia do 3 kategórie podľa § 35 

ods. 4 zákona č. 123/1996 Z.z. je 2% zo zúčtovaných platov zamestnancov, v prípade, že 
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zamestnanec má uzatvorenú účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou /ďalej 

len DDS/. 

  

Zamestnávateľ v súlade s zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení v znení 

neskorších predpisov na základe uzatvorenej zamestnávateľskej zmluvy zo DSS bude prispievať 

pre zamestnancov v roku 2021, ktorí nie sú na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu 

zdravia zaradení do 3 kategórie príspevkom na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 2% zo 

zúčtovaných platov zamestnancov v prípade, že zamestnanec má uzatvorenú účastnícku zmluvu 

s DDS . 

 

Ak zamestnávateľ má uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu, ale nemá uzatvorenú 

zamestnávateľskú zmluvu s DDS, s ktorou má uzatvorenú účastnícku zmluvu jeho zamestnanec, je 

povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s touto DSS, a to do 30 dní odo dňa, v ktorom sa 

zamestnávateľ o tejto skutočnosti dozvedel. Zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi 

písomnou formou s kým má uzatvorenú účastnícku zmluvu.  

 

Článok 24 

 

I. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca: 

- 1 až 3 deň práceneschopnosti zamestnanca – 50 % denného vymeriavacieho základu 

zamestnanca, 

- 4 až 10 deň práceneschopnosti zamestnanca – 60 % denného vymeriavacieho základu 

zamestnanca. 

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer vznikol v priebehu kalendárneho 

roka, pracovné voľno s náhradou mzdy v súlade s § 141 ods. 6 Zákonníka práce. 

 

Článok 25 

 

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorý u zamestnávateľa odpracoval nepretržite 2 

roky odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 a 60  rokov veku do výšky jeho funkčného 

platu, aký zamestnancovi patril v mesiaci, v ktorom dovŕšil uvedený vek.  

 

Článok 26 

 

Zamestnávateľ sa zaväzuje najmenej polročne informovať zástupcu výboru ZOO 

o vyplatení mzdových prostriedkov v nadväznosti na jednotlivé zložky tejto KZ a Mzdového 

poriadku. 

 

Článok 27 

 

Príplatok za zmennosť je 26 eur v dvojzmennej prevádzke a jednozmennej prevádzke 

s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom. 
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Časť VI. 

Vzdelávanie zamestnancov 

 

Článok 28 

 

Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie 

v rámci možností rozpočtu: 

a) vysielanie zamestnancov na školenia, konferencie, 

b) zabezpečovanie školení priamo v priestoroch zariadenia, 

c) objednanie odbornej literatúry, periodickej a neperiodickej tlače, ako aj iných prostriedkov 

slúžiacich na vzdelávanie zamestnancov a potreby zariadenia.  

 

 

 

Časť VII. 

Sociálna oblasť 

 

Článok 29 

 

V prípade, že zamestnanec zomrel následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, 

zamestnávateľ poskytne zo sociálneho fondu jednorazové odškodnenie pozostalých, a to manželovi 

v sume 500 €; nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na sirotský dôchodok v sume 500 €. 

 

Zamestnávateľ ponúka zamestnancom možnosť získania a prehĺbenia schopností 

a vedomostí pri používaní výpočtovej techniky  prostredníctvom počítačovej miestnosti zariadenia, 

pod dohľadom odborného zamestnanca – správcu siete, bezodplatne na náklady zamestnávateľa, 

s ohľadom na kapacitné možnosti využitia miestnosti. 

 

 

Článok 30 

Stravovanie  zamestnancov: 

a) Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie vo výške najmenej 55% hodnoty jedla 

najviac však na každé jedlo do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní    

5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu (zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov. Okrem toho zamestnávateľ poskytne aj príspevok podľa osobitného predpisu 

(zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde). 

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie pre rannú a poobednú zmenu vo vlastnom 

stravovacom zariadení.  

 

b) Zamestnávateľ poskytne pre zamestnancov gastrolístky formou elektronického stravovacieho 

poukazu v nominálnej hodnote 3,83 € - vždy v nasledujúcom mesiaci  v počte odpracovaných 

nočných zmien za príslušný mesiac. 

- vykonávajúcich nočné zmeny  

- ktorým nie je schopný zabezpečiť stravovanie vo vlastnej  zo zdravotných dôvodov zamestnanca, 

/zamestnanec povinný preukázať zdravotné dôvody od odborného lekára/  
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Časť VIII. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

                                                           Článok 31 

 

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 100 zamestnancov, zriaďuje ako svoj poradný 

orgán komisiu BOZP zloženú zo zástupcov zamestnancov a zástupcov zamestnávateľa v zmysle § 

11 Zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. 

 

 

                                                     

Článok 32 

 

a.) Odborové orgány majú právo kontroly nad stavom BOZP u zamestnávateľa upravené v      

§ 149 ZP. 

b.) Pri výkone kontroly sa zamerajú najmä na: 

 stav pracovného prostredia a pracovných podmienok 

 vybavovanie zamestnancov prostriedkami kolektívnej a osobnej ochrany, za tým 

účelom pravidelne v ročných intervaloch hodnotia podmienky poskytovania OOPP 

 zúčastňujú sa vyšetrovania príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania, dbajú 

a požadujú včasnú náhradu škody spôsobenej pracovným úrazom, chorobou 

z povolania iným poškodením zdravia v súvislosti s výkonom práce. 

 požadujú od zamestnávateľa informácie o plnení opatrení prijatých na odstránenie 

zistených nedostatkov. 

 zástupca výboru ZO sa zúčastňuje na akciách usporiadaných SOZ ZaSS. 

 

 

Časť IX. 

 

Zásady pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov   

zo sociálneho fondu pre zamestnancov  

 

Článok 33 

 

      Podľa zákona NR SR č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a predpisov 

a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov / 

zákon č. 595/2003 Z. z./ a na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnancov, ktorí 

pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme schválenej na rok 2021, zamestnávateľ LIKAVA – centrum 

sociálnych služieb, Likavka 9, vytvára pre svojich zamestnancov sociálny fond. 

 

 

Tvorba sociálneho fondu 

 

Článok 34 

 

1. Fond sa tvorí ako úhrn 

    a/  povinného prídelu vo výške 1 % zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných 

         zamestnancom na výplatu za kalendárny rok 

    b/  ďalšieho prídelu vo výške 0,5 %  zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných 
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         zamestnancom na výplatu za kalendárny rok  /tvorba podľa § 3 odst.1, písm.b/ bod 1 

         zákona o soc. fonde/ 

2.  Povinný prídel a ďalší prídel podľa bodu 1 písm. b/, ktorý bol dohodnutý v Kolektívnej 

     zmluve vyššieho stupňa je súčasťou vecných neinvestičných výdavkov mimo položky 

     mzdových prostriedkov 

3.  Tvorba fondu a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom účte v Štátnej pokladnici 

4.  Fond sa tvorí v deň dohodnutý na výplatu mzdy. Prevod finančných prostriedkov sa 

     uskutoční do 5 dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy, najneskôr však do konca    

     kalendárneho mesiaca 

5.  Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok sa vykoná najneskôr do 31.01. nasle- 

     dujúceho roka 

6.  Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roka 

 

 

Použitie fondu 

 

Článok 35 

 

     Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytne svojim zamestnancom 

z fondu príspevok na: 

1.  stravovanie                 -   nad rámec stanovený osobitným predpisom vo výške 0,12 € 

                                              na l hlavné jedlo a deň. Počet odobratých jedál je zhodný 

                                              s počtom odpracovaných dní. O počte odobratých jedál vedie                     

                                              zamestnávateľ evidenciu. Úhrada za odobratú stravu sa realizuje 

                                              formou zrážok z výplat zamestnancov prevodom na príjmový 

                                              účet zamestnávateľa na základe dohody o zrážkach zo mzdy.                   

                                              Z hľadiska zdaňovania tento druh príspevku v zmysle §5 odst.7 

                                              písm. b/zákona č.595/2003 Z .z. o dani z príjmov v znení 

                                              neskorších predpisov je oslobodený od dane z príjmov. 

                                              Stravovanie je riešené vo vlastnom stravovacom zariadení 

                                              /denné zmeny/ a formou stravovacích poukážok /nočné zmeny/ 

                                              -stravné poukážky majú hodnotu 3,83 €, z toho zamestnávateľ 

                                              uhradí zo SF príspevok vo výške 0,12 €.    

                                                           

2. dopravu                        -  príspevok na dopravu bude vyplatený zamestnancom, ktorí  

                                             dochádzajú do zamestnania 1 x ročne  nasledovne: 

                                             trvalý pobyt  Ružomberok, Likavka  -  20 €      

                                             iný trvalý pobyt -  50 €     

                                             Príspevok na dopravu ako peňažné plnenie z hľadiska zákona 

                                             o dani z príjmu podlieha dani z príjmu a bude zdanený vo výške 

                                             19 % v najbližšom výplatnom termíne. 

3. regenerácia pracovnej - zamestnávateľ zakúpi pre všetkých zamestnancov permanentky 

    sily                                    (poukážky) na regeneráciu pracovných síl. 

                                              Hodnota permanentky podlieha dani z príjmu 19 % a bude 

                                              zdanená v najbližšom výplatnom termíne od prevzatia  

                                              permanentky zamestnancom. 

4. sociálna výpomoc       -  v prípade nepredvídaných  udalostí /rodinné, živelné.../  bude                                              

                                              zamestnancovi vyplatená na základe písomnej žiadosti výpomoc  

                                              do výšky 150 €, závažnosť prípadu posúdi ZOO v spolupráci      

                                              so zamestnávateľom. 
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                                         -   zamestnancovi bude poskytnutá sociálna výpomoc v súlade  

                                             s článkom 29 KZ na rok 2021.  

                                             Tento druh plnenia je peňažným príjmom a podlieha dani  

                                             z príjmov vo výške 19 %. 

 

5. zdravotná  starostlivosť: - poskytnutie certifikovaných produktov - vitamínových prípravkov,   

                                                  výživových doplnkov, kozmetiky 

 

 

     Zamestnávateľ bude poskytovať príspevky v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania 

ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní pre oblasť pracovno-právnych 

vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov. 

     Zamestnávateľ nebude poskytovať príspevky zo sociálneho fondu na účely odmeňovania za 

prácu. 

 

Časť X. 

Riešenie sťažnosti a predchádzanie sporom 

 

Článok 36 

 

Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytovať svojim zamestnancom podľa svojich možností 

bezplatne poradenstvo najmä v oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej, s cieľom 

predchádzať konfliktným situáciám. 

 

a.) Individuálne nároky: 

aa.) sťažnosť zamestnanca alebo spor týkajúci sa pracovnoprávnych vzťahov alebo plnenia 

záväzkov z KZ bude riešený bez zbytočného odkladu na úrovni príslušného vedúceho. 

ab.) ak sťažnosť alebo spor nebude vyriešení do 15 dní, bude sa ním na základe žiadosti 

zamestnanca, zaoberať príslušný odborový orgán a poverený zástupca zamestnávateľa, tak aby 

boli sťažnosť alebo spor vyriešené do 30 dní od ich vzniku, ak k tomu nebránia iné vážne  

      dôvody.  

ac.) v prípade neúspešného riešenia sporu na úrovni zamestnávateľa, má zamestnanec právo 

obrátiť sa na iný štátny orgán ktorý je oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania 

pracovnoprávnych predpisov a plnenia záväzkov z KZ (napr, inšpekcia práce) alebo uplatniť 

svoje nároky na príslušnom súde. 

 

b.) Kolektívne spory: 

ba.) ak vznikne kolektívny spor o plnenie záväzku z KZ, bude na riešenie sporu vytvorená 

zmierovacia komisia, a to paritným zastúpením zmluvných strán s cieľom vyriešiť spor do 15 

dní, ak sa nedohne iná lehota. 

 

bb.) ak je konanie pred zmierovacou komisiou neúspešné, potom sa pri riešení sporu postupuje 

podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. 

 

Časť XI. 

Prechodné a záverečné ustanovenie 

 

Článok 37 

 

Zmluvné strany zabezpečia plnenie prijatých záväzkov v rámci svojej pôsobnosti. 
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Článok 38 

 

a.) Zamestnávateľ aj odbory budú priebežne vykonávať kontrolu plnenia tejto KZ. 

O výsledkoch plnenia KZ sa budú vzájomne informovať. Najmenej raz ročne sa uskutoční 

spoločné rokovanie za účelom vyhodnotenia plnenia KZ a k stanoveniu personálneho, 

vecného a časového postupu prípravy KZ na ďalšie obdobie. 

 

Článok 39 

 

a.) Kolektívnu zmluvu v dobe jej platnosti a účinnosti možno meniť alebo doplniť vo všetkých 

jej ustanoveniach.  

b.) Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť rokovanie o zmene alebo doplnení tejto zmluvy. 

Na návrh je druhá zmluvná strana povinná písomne odpovedať najneskôr do 30 dní, ak sa 

nedohodnú inak a v odpovedi sa vyjadriť k tým častiam návrhu, ktoré neboli prijaté. 

c.) Zmluvné strany sú povinné vzájomne spolu rokovať a poskytovať si požadovanú súčinnosť. 

d.) Pri zmene kolektívnej zmluvy sa postupuje ako pri uzatváraní kolektívnej zmluvy. Bližší 

postup je upravený v zákone č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Ďalšími právnymi 

predpismi sú najmä: Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 

a medzinárodné dokumenty, ktoré SR ratifikovala a stali sa tým súčasťou nášho vnútorného 

práva. 

e.) Zmeny a dodatky KZ prijaté zmluvnými stranami sú platné a záväzné ak sú v písomnej 

forme a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Označujú sa ako Doplnok ku 

KZ na rok 2021 uzatvorenej dňa 04.01.2021  a číslujú sa v poradí v akom sú uzatvorené. 

 

Článok 40 

 

a.) Záväzky tejto KZ prechádzajú na prípadných právnych nástupcov. Zamestnávateľ aj 

odbory sú povinní odovzdať KZ svojim právnym nástupcom. 

b.) Zmluvné strany sú povinné uchovávať KZ, vrátane jej dodatkov, prípadne dokladov 

konania pred sprostredkovateľom alebo rozhodcom po dobu 5 rokov od skončenia jej 

účinnosti.                   . 

 

 

 

                                                                     Článok 41 

 

Zmluvné strany sú povinné najmenej 30 dní pred skončením platnosti jestvujúcej 

kolektívnej zmluvy začať rokovanie o uzavretí novej kolektívnej zmluvy. 

 

 

Článok 42 

 

Táto KZ je platná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Je 

záväzná v dobe jej platnosti a účinnosti.  

 

Článok 43 

 

Táto kolektívna zmluva je účinná od 04. 01.2021 do 31. 12. 2021. 
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Článok 44 

 

a.) Táto KZ je vyhotovená v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží dve  

vyhotovenia KZ. 

b.) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto KZ si prečítali, súhlasia s jej obsahom, zaväzujú sa ju 

dodržiavať, a preto ju na znak toho podpisujú. 

 

 

V Likavke, dňa 04. 01. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             poverená riaditeľka                                                           predseda ZOO 

              Mgr. Anna Sarová                                                   PhDr. Margita Kosturíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


