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    Pracovno-právne vzťahy vrátane odmeňovania v Mestskej 

časti Košice - Nad jazerom, ako pracovno-právne vzťahy 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  sa upravujú 

zákonmi č. 552/2003 Z.z., č. 553/2003 Z.z. a ustanoveniami 

Zákonníka práce.   Zákonník práce a v jeho nadväznosti zákon   

o výkone práce vo verejnom záujme sú výsledkom požiadaviek 

Európskej únie na harmonizáciu pracovného zákonodarstva 

Slovenskej republiky s právom Európskej únie. 

  V súlade s týmito požiadavkami a § 84 Zákonníka práce sa 

vydáva aj tento pracovný poriadok Mestskej časti Košice-Nad 

jazerom na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 12 zákona 

č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme po 

predchádzajúcom súhlase príslušného odborového orgánu. 

 

   Pracovný poriadok je konkretizáciou ustanovení všeobecne 

záväzných právnych predpisov na konkrétne špecifické podmienky 

Mestskej časti Košice - Nad jazerom a je rovnako záväzný pre 

zamestnávateľa ako aj pre zamestnancov, ktorí s ním musia byť 

oboznámení. Upravuje a konkretizuje podmienky pre výkon práce 

vo verejnom záujme, práva a povinnosti zamestnancov podľa § 

148 ZP a zamestnávateľa  podľa § 147 ZP a navzájom, zákaz 

priamej a nepriamej diskriminácie, vzájomnú informačnú 

povinnosť, zabezpečenie požiadaviek bezpečnosti práce 

a ochrany zdravia pri práci, odmeňovanie zamestnancov, 

vymedzenie pracovného času, doby odpočinku, čerpanie 

dovoleniek a iné inštitúty pracovného práva. 

   Hlavným účelom vydania pracovného poriadku je zabezpečenie 

vnútorného poriadku, správnej organizácie práce, riešenie 

vnútorných pracovno-právnych vzťahov a v neposlednom rade 

dodržiavanie pracovnej disciplíny. 

 

Čl. I. 

Kompetencie 

 

1. Spôsobilosť konať v mene Mestskej časti Košice-Nad jazerom 

v prácovnoprávnych veciach má starosta mestskej časti ako 

štatutárny orgán určený zák.č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

2. V mene zamestnávateľa  sú oprávnení vykonávať právne úkony 

aj ďalší zamestnanci v rozsahu svojho funkčného oprávnenia 

vymedzeného v organizačnom poriadku alebo na základe 

písomného poverenia starostom, vykonávať v mene Mestskej 

časti Košice - Nad jazerom určité právne úkony. 
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Čl. II. 

Zákaz diskriminácie 

 

1. Zamestnávateľ v pracovno-právnych vzťahoch voči 

zamestnancom je povinný dodržiavať zákaz priamej alebo 

nepriamej diskriminácie a dodržiavať princíp rovnakého 

zaobchádzania podľa ods.1,2,3 § 13 Zákonníka práce. 

2. Zamestnanec má právo pri porušení ust.ods.1,2,3 § 13 ZP zo 
strany zamestnávateľa podať sťažnosť podľa ustanovení ods.4 

a 5 § 13 ZP, prípadne sa domáhať svojich práv súdnou 

cestou. 

 

 

Čl. III. 

Predzmluvné vzťahy 

 

1. Predzmluvné vzťahy medzi budúcim zamestnávateľom 

a uchádzačom o zamestnanie v Mestskej časti Košice-Nad 

jazerom ešte pred uzavretím pracovnej zmluvy sa riadia 

ustanoveniami ods. 1-6 a 8 § 41 ZP. Ak zamestnávateľ pri 

vzniku pracovného pomeru poruší povinnosti ustanovené 

v ods. 5,6 a 8 § 41 ZP, fyzická osoba (uchádzač) má právo 

na primeranú peňažnú náhradu (ods.9 § 41 ZP. 

2. Fyzická osoba (uchádzač o prácu) je povinná podľa ods.7 § 

41 ZP informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré 

bránia výkonu práce alebo ktoré zamestnávateľovi spôsobili 

ujmu, a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa ak 

ide o mladistvého.  Ak porušením informačnej povinnosti 

utrpí Mestská časť Košice-Nad jazerom hmotnú ujmu má právo 

uplatnenia náhrady škody voči uchádzačovi. 

3. Uchádzač o zamestnanie na požiadanie zamestnávateľa  

predloží pracovný posudok a potvrdenia o predchádzajúcich 

zamestnaniach. 

4. Zamestnávateľ je povinný oboznámiť uchádzača o prácu 

s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú 

z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými 

podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať. 

 

Čl. IV. 

Podmienky výkonu práce vo verejnom záujme 

 

1. Zamestnancom Mestskej časti Košice – Nad jazerom sa môže 
stať len fyzická osoba spĺňajúca predpoklady ustanovené v  

§ 3 zákona č. 552/2003 Z.z. 

2. Fyzická osoba je povinná preukázať bezúhonnosť výpisom 

z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace. 

Splnenie kvalifikačného predpokladu preukazuje predložením 

overenej kópie dokladu o najvyššom ukončenom stupni 

vzdelania a dokladom o splnení osobitných kvalifikačných 

predpokladov, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny 

predpis. 
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3. Osobitný kvalifikačný predpoklad je absolvovanie 

špeciálnych skúšok alebo špecializačných foriem vzdelávania 

nevyhnutných na získanie oprávnenia vykonávať určenú 

pracovnú činnosť v Mestskej časti Košice-Nad jazerom. 

V prípade nesplnenia je zamestnanec povinný splniť 

podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu v čase 

ustanovenom vo všeobecne záväznom právnom predpise, alebo 

určenom zamestnávateľom. Po tomto čase nemožno nesplnenie 

odpustiť. 

4. Zamestnávateľ má povinnosť  umožniť zamestnancovi splnenie 
osobitného kvalifikačného predpokladu podľa všeobecne 

záväzného právneho predpisu,  vychádzajúc  zo zásady 

zmluvnosti - pracovnoprávnych vzťahov. 

5. Zamestnanec  si sústavne prehlbuje kvalifikáciu na výkon 

práce dojednaný v pracovnej zmluve individuálnym štúdiom, 

resp. inovačnými alebo odbornými školeniami po odsúhlasení 

štatutárnym zástupcom zamestnávateľa. 

6. Zamestnávateľ posudzuje splnenie kvalifikačných 

predpokladov podľa Katalógu pracovných činností s prevahou 

duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, resp. 

Katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo 

manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo 

verejnom záujme podľa nariadenia vlády č. 341/2004 Z.z. 

a o ich zmenách a dopĺňaní.  

7. Zamestnávateľ je povinný obsadzovať uvoľnené miesta 

vedúcich zamestnancov výlučne formou výberového konania 

v zmysle § 5  zákona č.552/2003 Z.z. o  výkone práce vo 

verejnom záujme. Poradie uchádzačov výberového konania 

stanovené výberovou komisiou na základe výsledkov je pri 

obsadzovaní funkcie pre štatutárny orgán  záväzné. 

 

 

Čl. V. 

Pracovný pomer 

 

A. Vznik pracovného pomeru 

1. Pracovný pomer vzniká len na základe písomnej pracovnej  

zmluvy, ktorú v mene Mestskej časti Košice-Nad jazerom 

uzatvára starosta, inak je pracovná zmluva neplatná. Jedno 

vyhotovenie pracovnej zmluvy obdrží zamestnanec a jedno 

zamestnávateľ. Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy 

vzniká dňom, ktorý bol dojednaný v pracovnej zmluve ako deň 

nástupu do práce.  

2. Pracovná zmluva musí obsahovať podstatné náležitosti, 

ktorými sú: 

a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho 

stručná charakteristika, 

b) miesto výkonu práce (obec a organizačnú časť alebo inak 

určené miesto), 

c) deň nástupu do práce, 
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d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej 

zmluve. 

3. Zamestnávateľ, podľa § 7 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone 

práce vo verejnom záujme, nemôže zaradiť zamestnancov, 

ktorí sú blízkymi osobami v zmysle ust. § 116 Občianskeho 

zákonníka do vzájomnej priamej podriadenosti alebo 

nadriadenosti. 

4. Zamestnávateľ môže uzavrieť so zamestnancom pracovný pomer 

na čas neurčitý, na určitú dobu a na kratší pracovný čas. 

Pracovný pomer dojednaný na určitú dobu možno dohodnúť 

najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno  

dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát podľa ods.2 

§48 ZP.  

 

B. Dohoda o zmene pracovných podmienok 

1. Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak 
sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. 

Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť 

písomne. Pred uzatvorením dohody o zmene pracovných 

podmienok podľa § 54 ZP a pred preradením zamestnanca na 

prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve 

podľa § 55 ZP, je zamestnávateľ povinný zabezpečiť jeho 

lekárske vyšetrenie v prípadoch ustanovených osobitným 

predpisom. Úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť 

nemožno od zamestnanca požadovať. 

2. Preradenie na inú práce 
   Zamestnávateľ môže zamestnanca preradiť na inú prácu len za    

   podmienok uvedených v § 55 ZP. 

   Zamestnávateľ je povinný (podľa ods.6 § 55 ZP) vopred    

   prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu   

   a dobu, počas ktorej má preradenie trvať. Ak preradením  

   zamestnanca dochádza k zmene pracovnej zmluvy,  

   zamestnávateľ je povinný vydať písomné oznámenie o dôvode  

   preradenia na inú prácu a o jeho trvaní okrem prípadov  

   uvedených v ods. 4 § 55 ZP.  

 

 

C. Skončenie pracovného pomeru 

 

1. Medzi zamestnávateľom a zamestnancom ku skončeniu pracovného 
pomeru podľa ust. § 59 ZP môže dôjsť dohodou, výpoveďou, 

okamžitým skončením a skončením v skúšobnej dobe. Právny 

úkon o skončení pracovného pomeru sa oznamuje doručením v 

písomnej forme druhému účastníkovi právneho vzťahu 

doporučene do vlastných rúk (§ 38 ZP). V prípade ak   

zamestnanec osobne doručí skončenie pracovného pomeru    

zamestnávateľovi, zamestnávateľ  potvrdí  príjem podania   

a deň doručenia. Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného 

pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný 

vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú 

výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru 
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neplatné(§ 74 ZP). Počas výpovednej doby je zamestnanec 

povinný vykonávať pre zamestnávateľa prácu dojednanú 

v pracovnej zmluve, dodržiavať ďalšie ustanovenia ZP, zákona 

o výkone práce vo verejnom záujme a pracovného poriadku 

upravujúce vzťahy so zamestnávateľom. 

2. Zamestnanec je povinný pri skončení pracovného pomeru 

informovať bezprostredne nadriadeného vedúceho o stave 

plnenia uložených úloh, odovzdať  nesplnené úlohy,  

písomnosti a ostatné predmety, ktoré obdržal k osobnému 

použitiu pre výkon práce (úradné pečiatky, preukaz 

zamestnanca, osobné ochranné prostriedky a pod. a to v stave 

zodpovedajúcom obvyklému opotrebovaniu). O odovzdaní 

a prevzatí pracovnej agendy, o ďalších skutočnostiach, ktoré 

je potrebné vysporiadať spíše záznam bezprostredne 

nadriadený vedúci. Podpísaný záznam sa v jednom vyhotovení 

odovzdá na pracovisko PAM  oddelenia FaSM na založenie do 

osobných spisov zamestnanca a v jednom vyhotovení zostáva 

zamestnancovi. 

3. Výpovedné doby pri skončení pracovného pomeru sa spravujú 
ustanoveniami § 62 ZP. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi 

odstupné podľa § 76, ak pracovný pomer končí 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.  

       Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné podľa      

   ustanovení Zákonníka práce a platnej kolektívnej zmluvy 

   pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku:  

a) na invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať 

zárobkovú činnosť je viac ako 70% 

b) na predčasný starobný dôchodok alebo 

c) starobný dôchodok, ak požiada o poskytnutia uvedeného 

dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do 10 

dní po jeho skončení. 

4. Pri hromadnom prepúšťaní zamestnancov zamestnávateľ 

postupuje v zmysle ust. § 73 ZP. Za hromadné prepúšťanie sa 

považuje, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa 

rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v §63 

ods.1 písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným 

spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, 

počas 30 dní najmenej s desiatimi zamestnancami 

u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 

100 zamestnancov.  

5. Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný 

vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní podľa § 75 ods.2 

ZP. Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný 

posudok do 15 dní od jeho požiadania v zmysle ods.1 §75 ZP. 

Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si 

z neho výpisy, odpisy a fotokópie.  
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Čl. VI. 

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru. 

 

 

A- Povinnosti zamestnávateľa 
 

1. Zamestnávateľ je povinný odo dňa vzniku pracovného pomeru 

prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, 

platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na 

plnenie pracovných úloh, plniť informačnú povinnosť 

vyplývajúcu zo ZP a dodržiavať ostatné pracovné podmienky 

ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou 

a pracovnou zmluvou. 

2. Ďalej je povinný predkladať odborovému orgánu informácie 

dohodnuté v kolektívnej zmluve. 

 

B - Povinnosti zamestnanca ( § 81 ZP, § 8 zákona o výkone    

    práce vo verejnom záujme) 

 

1.  Zamestnanec je  povinný najmä: 
 

a) pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených 

vydané v súlade s právnymi predpismi, 

b) byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať 

pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení 

pracovného času, 

c) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce 

sa na prácu ním vykonávanú, 

d) v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na 

náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, 

dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom, 

e) hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril 

zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, 

stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore 

s oprávnenými záujmami zamestnávateľa, 

f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme 

zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, 

g) písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného 

odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú pracovného pomeru 

a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, 

priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, 

adresy na doručovanie písomností, zdravotnej poisťovne, 

a ak sa so súhlasom zamestnanca  poukazuje výplata na 

účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, aj zmenu 

bankového spojenia. 

 

2. Dodržiavať pracovný poriadok. 
3. Dodržiavať registratúrny poriadok. 
4. Sústavne zvyšovať svoju odbornú úroveň. 
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5. Oboznamovať sa s predpismi o ochrane osobných údajov a pri 
výkone práce postupovať v súlade s týmito predpismi. 

Zabrániť zneužívaniu informácií získaných v priebehu 

zamestnania a nepremiestňovať dokumentáciu úradu z objektu 

bez povolenia vedúceho organizácie, resp. vedúceho 

oddelenia. 

6. V prípade pridelenia pracovných úloh upozorniť vedúceho 

organizácie, resp. vedúceho organizačného útvaru, že 

stanovenú úlohu nemôže splniť vzhľadom na príbuzensky vzťah 

k žiadateľovi alebo možnosti neobjektívneho posúdenia 

v dôsledku stretu záujmov. 

7. Nezdržiavať sa na pracovisku, resp. vstupovať na pracovisko 
mimo pracovného času bez súhlasu vedúceho organizácie. 

8. Plne využívať pracovný čas, do práce nenastupovať pod 

vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov  

a nepožívať alkoholická nápoje a omamné prostriedky po celú 

pracovnú dobu. 

9. Dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a predpisy o požiarnej ochrane. 

10. Dodržiavať pokyny vedúceho organizácie, resp. vedúcich 

organizačných útvarov, ktorí sú oprávnení nariaďovať 

z titulu svojej funkcie pracovné úlohy. 

11. Na pracovnej ceste postupovať tak, aby bol dosiahnutý účel 
cesty čo najhospodárnejšie. 

12. V záujme efektívnosti práce dodržiavať na pracoviskách 

zákaz organizovania, usporadúvania politických schôdzí 

a mítingov. 

13. Nevykonávať súkromnú podnikateľskú činnosť v poskytovaní 

poradenských služieb a expertíz, z dôvodov možností 

využívania poznatkov, informácií a výsledkov práce 

získaných pri výkone práce v pracovnom pomere. 

14. Pravidelne zapisovať odchod do terénu a príchod na 

pracovisko v evidencii dochádzky. 

15. Pri rokovaniach na pracovisku a v teréne dodržiavať 

pravidlá slušnosti s cieľom vytvárať priaznivú pracovnú 

atmosféru. 

 

 

 

 

C - Povinnosti vedúceho zamestnanca 

 

1. Vedúci zamestnanec okrem základných povinností ustanovených 

v § 81 ZP a §8 a §9 zákona o výkone práce vo verejnom 

záujme je podľa § 82 ZP povinný najmä : 

• riadiť a kontrolovať prácu podriadených zamestnancov, 

• utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci, 

• zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, kolektívnej zmluvy 

a pracovných zmlúv, a dodržiavať zásadu poskytovania 
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rovnakej mzdy za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej 

hodnoty podľa §119a ZP, 

• utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne 

zamestnancov a na uspokojovanie ich sociálnych potrieb, 

• zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej 

disciplíny, 

• zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na 

ochranu majetku zamestnávateľa, 

• svojich podriadených zamestnancov oboznámiť s pracovným 

poriadkom, kolektívnou zmluvou, právnymi predpismi 

vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, predpismi na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej 

ochrany  a vnútornými   predpismi, 

• právomoc nariadiť a vykonať orientačnú dychovú skúšku na 

prítomnosť alkoholu, prípadne na zistenie iných omamných 

prostriedkov a psychotropných látok má starosta, prednosta 

úradu a odborný referent CO a PO. Skúšky z dôvodov 

podozrenia z podnapitosti alebo vplyvu omamných 

prostriedkov, či psychotropných látok sa vykonávajú 

v prípade dôvodného podozrenia, že zamestnanec je pod 

vplyvom týchto prostriedkov, 

• pri vzájomnom styku dodržiavať pravidlá slušnosti s cieľom          

vytvárať priaznivú pracovnú atmosféru, ktorá má motivovať 

podriadených pri plnení odborných úloh, 

• nekonať v rozpore so záujmami zamestnávateľa, nepodnikať na 

úkor úradu alebo akýmkoľvek iným spôsobom ohrozovať jeho 

činnosť, 

• zabezpečovať dodržiavanie  všeobecne záväzných právnych 

predpisov, hlavne viesť zamestnancov k pracovnej disciplíne 

tak, aby nedochádzalo k jej porušovaniu a k neplneniu 

povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu. 

 

 

 

 

 

D- Povinnosti vedúceho zamestnanca – štatutárny zástupca. 

 

• Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho 

organu u zamestnávateľa uvedeného v §1 ods. 2 zákona 

o výkone práce vo verejnom záujme, nesmie podnikať alebo 

vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, 

kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

• Štatutárny zástupca  zabezpečuje odmeňovanie zamestnancov 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, kolektívnej 

zmluvy, pracovných zmlúv, zákona 553/2003 Z.z. v rozsahu 

rozpočtovaných mzdových prostriedkov na príslušný kalendárny 

rok. 
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• Štatutárny zástupca je povinný spolupracovať s odborovou 

organizáciou pri zabezpečovaní plnenia ustanovení 

upravujúcich pracovnoprávne vzťahy v ZP, pracovnom poriadku, 

organizačnom poriadku, prípadne v ďalších vnútro - 

organizačných normách ak budú prijaté. 

 

E - Zodpovednosť pri porušovaní pracovnej disciplíny. 

 

1. Ak zamestnanec neplní povinnosti vyplývajúce z pracovno-

právneho vzťahu, štatutárny zástupca ho písomne upozorní na 

skutočnosti, ktorými porušil pracovnú disciplínu. Porušenie 

základných povinností, ktoré pre zamestnancov vyplývajú 

z ustanovení ZP a pracovného poriadku, budú posudzované 

individuálne ako porušenie : 

  a/ menej závažné 

      b/ opakovane menej závažné 

      c/ zvlášť hrubým spôsobom 

2. O tom, či sa jedná o porušenie pracovnej disciplíny zvlášť 

hrubým spôsobom, alebo menej alebo opakovane menej závažné 

porušenie pracovnej disciplíny rozhoduje štatutárny 

zástupca posúdením konkrétneho prípadu. 

a/ podľa dopadu, ktoré malo takéto konanie na riadne 

plnenie úloh zamestnávateľa. 

b/  podľa intenzity porušenia pracovnej disciplíny 

v konkrétnom prípade 

c/ podľa dlhodobého vzťahu zamestnanca k plneniu úloh na 

pracovisku 

d/ podľa toho, či za dobu trvania pracovného pomeru už 

došlo k porušeniu pracovnej disciplíny. 

3. Za porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom sa 

považuje : 

a/ opakované vykonávanie práce pod vplyvom alkoholických 

nápojov  alebo iných omamných prostriedkov a psychotropných 

látok 

b/ zverejnenie resp. zneužitie informácií získaných pri 

výkone práce v Mestskej časti Košice-Nad jazerom 

c/ zneužitie postavenia v procese výkonu verejnej služby v  

súvislosti s plnením pracovných povinností ( napr. úplatok 

žiadal, prijal v priebehu alebo po vydaní návrhu na vydanie 

rozhodnutia, uvádzanie nepravdivých alebo skreslených 

údajov a pod.) 

d/ podávanie informácií o personálnych a mzdových 

náležitostiach zamestnanca iným osobám, alebo inštitúciám 

bez potrebného súhlasu príslušného zamestnanca, okrem 

zákonom stanovených výnimiek 

e/rozkrádanie a úmyselné poškodzovanie majetku 

zamestnávateľa 

f/ využívanie zariadení, prostriedkov a prístrojov na 

súkromné účely bez súhlasu zamestnávateľa. 
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4. Postih zamestnanca za porušenie pracovnej disciplíny sa 

bude uplatňovať jednostranným rozhodnutím starostu v súlade 

s príslušnými ustanoveniami ZP. 

5. Výpoveď podľa ust. § 63 ods. 1 písm. e pre menej závažné 

porušenie pracovnej disciplíny môže dať zamestnávateľ  

zamestnancovi ak v súvislosti s porušením pracovnej 

disciplíny bol na takúto možnosť v posledných 6-tich 

mesiacoch   písomne upozornený na možnosť výpovede. 

6. Pre porušenie pracovnej disciplíny podľa §63 ods.4 alebo 

z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, 

môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote 

dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, 

najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede 

vznikol. 

Čl. VII. 

Pracovný čas a čas odpočinku. 

 

A – Pracovný čas 

 

1. Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec 

k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní 

povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. 

• Najvyšší rozsah týždenného pracovného času je 37,5 hodín. 

Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce 

nadčas podľa §85 ods.9 ZP nesmie prekročiť 48 hodín. 

• Zamestnanec je povinný v príslušnom týždni odpracovať celý 
určený týždenný pracovný čas, pričom dĺžka denného 

pracovného času môže byť najviac 12 hodín. 

• Zamestnávateľ je  zamestnancovi povinný  poskytnúť prestávku 
na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. 

• Prestávky na odpočinok a jedenie  sa nezapočítavajú do 

rozsahu týždenného pracovného času  a zamestnancovi 

neprislúcha mzda ani náhrada mzdy. 

• Po predchádzajúcom súhlase odborového orgánu môže 

zamestnávateľ prestávku na odpočinok a jedenie predĺžiť, 

a tento časový úsek sa taktiež nezapočítava do pracovného 

času, vychádzajúc zo zásady tzv. čistého pracovného času. 

• Prestávka v práci na obed určená zamestnávateľom po 

prerokovaní s odborovou organizáciou je záväzná pre 

všetkých zamestnancov. 

• Zamestnanci, ktorí prestávku v práci  nevyužijú na jedenie, 
môžu ju využiť na odpočinok. 

2. Prestávky na dojčenie alebo prestávky z dôvodov bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci sa započítavajú do pracovného 

času. 

3. Rozhodnutie o rozvrhnutí týždenného pracovného času patrí do 
právomoci zamestnávateľa – štatutárneho orgánu, ktorý 

o rozvrhnutí rozhoduje po dohode s odborovým orgánom. 
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4. Zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca , ak to prevádzkové 

dôvody umožňujú, môže  dohodnúť úpravu týždenného pracovného 

času. 

5. Zamestnávateľ je povinný žene i mužovi, ktorý sa trvalo 

stará o dieťa mladšie ako 15 rokov alebo tehotnej žene na 

ich požiadanie, umožniť osobitnú úpravu pracovného času, ak 

tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. Táto povinnosť 

zamestnávateľa sa vzťahuje aj na zamestnanca, ktorý sa 

osobne stará o blízku osobu, ktorá je prevažne alebo úplne 

bezvládna, neposkytuje  sa jej starostlivosť v zariadení 

sociálnych služieb, alebo ústavná starostlivosť 

v zdravotníckom zariadení. 

6. Zamestnávateľ môže zamestnancovi nariadiť v dňoch pracovného 
pokoja , t.j. v dňoch na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok  

v týždni a sviatky, prácu len výnimočne po prerokovaní s  

odborovým orgánom v prípadoch taxatívne uvedených v § 94 ZP. 

 

B - Pracovná pohotovosť a práca nadčas 

 

1. Ak Zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie 

nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním 

dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad 

určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného 

rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený pracovný čas 

na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa 

pracovnej zmluvy, ide podľa §96 ods.1 ZP o pracovnú 

pohotovosť. Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na 

pracovisku a je pripravený na výkon práce podľa pracovnej 

zmluvy, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa 

považuje za pracovný čas.       

2. V kalendárnom roku podľa §97 ods. 7 ZP možno nariadiť 

zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín.  

3. So zamestnancami, ktorí pracujú na kratší pracovný čas, 

prácu nadčas nemožno dohodnúť. 

4. Zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, 
nemôže nariadiť prácu nadčas. 

5. Za pracovnú pohotovosť alebo prácu nadčas sa nepovažuje 

práca, ktorá nebola zamestnancovi zamestnávateľom nariadená 

ani schválená. 

6. Zamestnávateľ je povinný viesť u zamestnanca evidenciu 

dochádzky, práce nadčas a pracovnej pohotovosti. 

 

 

 

 

 

 

C - Dovolenka 

 

1. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi za podmienok 

ustanovených ZP : 
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a/ dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť, 

b/ dovolenku za odpracované dni, 

c/ dodatkovú dovolenku. 

 

2. Základná výmera dovolenky podľa § 103 ZP je minimálne 4 

týždne.  

    Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného   

    kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku, je najmenej   

    5 týždňov.  

3. V zmysle Kolektívnej zmluvy zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme základná výmera dovolenky je 5 týždňov. 

Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patrí zamestnancovi, 

ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku. 

4. Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za 

kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonal 

v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 

60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke 1/12 

dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní 

v príslušnom kalendárnom roku (§105 ZP). 

5. Dobu čerpania dovolenky na zotavenie určuje zamestnávateľ. 

Ide o oprávnenie zamestnávateľa, pri ktorom má 

zamestnávateľ prihliadať aj na oprávnené záujmy 

zamestnanca. Za tým účelom každý rok zamestnávateľ  

zostavuje plán čerpania dovoleniek. 

6. Zamestnávateľ je pri určení doby čerpania dovolenky povinný 

oznámiť písomne zamestnancovi jej čerpanie najneskôr 14 dní 

pred nástupom. Ak zamestnanec čerpá dovolenku v niekoľkých 

častiach, má aspoň jedna časť trvať najmenej dva týždne, 

pokiaľ sa nedohodnú inak(§ 111ZP). 

7. Ak zamestnávateľ zmení určenú dobu čerpania dovolenky alebo 

zamestnanca z dovolenky odvolá, je povinný mu uhradiť 

náklady, ktoré zamestnancovi vzniknú v súvislosti s takýmto 

odvolaním. 

8. Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom 

roku preto, že zamestnávateľ neurčil jej čerpanie, alebo 

pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ 

je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa 

skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho 

roka.  

9. Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej 

výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do 

konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi 

náhrada mzdy podľa ods.2 § 116 ZP.  

10. Náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku možno poskytnúť len 
vtedy, ak zamestnanec nemohol vyčerpať dovolenku z dôvodu 

skončenia pracovného pomeru. 

11. Zamestnávateľ kráti zamestnancovi dovolenku na zotavenie 

v zmysle ustanovení § 109 ZP.  
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Čl. VIII. 

Odmeňovanie. 

  

1. Odmeňovanie štatutárneho zástupcu – starostu je upravené 
zákonom 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest. 

2. Odmeňovanie zástupcu starostu sa riadi zákonom č.253/1994 
Z.z.  

3. Plat je peňažné plnenie, ktoré zamestnávateľ poskytuje 
zamestnancovi za prácu. 

4. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi plat podľa zákona 

553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce  

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na 

vykonanie tohto zákona a v ich rámci podľa kolektívnej 

zmluvy, alebo pracovnej zmluvy. 

5. Odmeňovanie zamestnancov je osobitne upravené v kolektívnej    
   zmluve pre príslušný rok.  

 

 

 

 

Čl. IX. 

Prekážky v práci. 

 

Prekážky v práci na strane zamestnanca, či zamestnávateľa sú 

skutočnosti, ktoré bránia zamestnancovi v plnení pracovných 

úloh.  

 

A- Prekážky v práci na strane zamestnanca 
 

1. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na 

nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, 

občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, 

ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. 

Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ podľa ods.1 § 136 ZP 

bez náhrady mzdy, ak tento zákon, osobitný predpis alebo 

kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak zamestnávateľ 

so zamestnancom nedohodne inak. 

2. Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je 

povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie 

pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť 

zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom 

trvaní bez zbytočného odkladu v zmysle § 144 ZP. 

3. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na 

nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy na dôležité osobné 

prekážky v práci, uvedené v § 138-141 ZP. 

4. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť  zamestnancovi pracovné 

voľno na výkon  úkonov vo všeobecnom záujme v rozsahu 

stanovenom v § 136 a § 137 ZP. 
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Pracovné úľavy zamestnancov pri štúdiu. 

Zvyšovanie kvalifikácie podľa §140 ZP. 

 

1. Účasť na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať 

predpoklady ustanovené právnymi predpismi alebo splniť 

požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté 

v pracovnej zmluve, je prekážkou v práci na strane 

zamestnanca. 

2. Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi pracovné voľno 

a náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku, najmä ak je 

predpokladané zvýšenie kvalifikácie v súlade s potrebou 

zamestnávateľa. Zvýšenie kvalifikácie je aj jej získanie 

alebo rozšírenie. 

3. Pracovné voľno podľa ods.2 poskytne  zamestnávateľ 

v rozsahu uvedenom v ods.3, písma a) až e) §140 ZP. 

4. Zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť dohodu, ktorou 

sa zamestnávateľ zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie 

kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy 

a ďalších nákladov spojených so štúdiom, a zamestnanec sa 

zaväzuje zotrvať po skončení štúdia u zamestnávateľa určitý 

čas v pracovnom pomere alebo mu uhradiť náklady spojené so 

štúdiom, a to aj vtedy, keď zamestnanec skončí pracovný 

pomer pred skončením štúdia. 

5. Dohoda sa musí uzatvoriť písomne inak je neplatná a musí 

obsahovať náležitosti ust. v § 155 ods. 2 ZP. 

 

Osobitné prekážky v práci 

Dôležité osobné prekážky v práci podľa § 141 ZP 

 

  Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné 

voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: 

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom 

zariadení 

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne 
potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak 

vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo 

pracovného času, 

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na 

nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie 

nebolo možné vykonať mimo pracovného času 

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne 
potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace 

s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné 

vykonať mimo pracovného času. 

b) narodenie dieťaťa zamestnancovi: pracovné voľno s náhradou 

mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky 

dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť 

c)sprevádzanie:  

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na 

vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo 

úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo 
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liečenie, pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len 

jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný 

čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo 

sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné 

vykonať mimo pracovného času, 

2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej 

starostlivosti alebo špeciálnej školy, pracovné voľno 

s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných 

príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať 

dní v kalendárnom roku, 

d)úmrtie rodinného príslušníka 

1. pracovné voľno s náhradou mzdy na 2 dni pri úmrtí 

manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na 

pohrebe týchto osôb, 

2. pracovné voľno s náhradou mzdy na 1 deň na účasť na 

pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča 

a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca 

zamestnanca a na ďalší deň ak zamestnanec obstaráva 

pohreb týchto osôb, 

3. pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný 

čas najviac na 1 deň, na účasť na pohrebe prarodiča 

alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, 

alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným 

príbuzným ale žila so zamestnancom v čase úmrtia 

v spoločnej domácnosti, a na ďalší deň ak zamestnanec 

obstaráva  pohreb týchto osôb, 

   e)svadba: pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na 

jeden deň na účasť na vlastnej svadbe a pracovné voľno bez 

náhrady mzdy sa poskytne na účasť na svadbe dieťaťa a rodiča 

zamestnanca 

 

f) znemožnenie cesty  do  zamestnania z  poveternostných 

   dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý 

používa zamestnanec so zdravotným postihnutím, pracovné 

voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný 

čas, najviac na jeden deň   

 

 

g)presťahovanie zamestnanca, ktorý má vlastné bytové 

zariadenie: pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na 

nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň pri sťahovaní 

v tej istej obci a pri sťahovaní do inej obce najviac na dva 

dní, ak ide o sťahovanie v záujme zamestnávateľa, poskytne 

sa pracovné voľno s náhradou mzdy 

h) vyhľadávanie nového pracovného miesta pred skončením 

pracovného pomeru: pracovné voľno bez náhrady mzdy sa 

poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden poldeň 

v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby. V rovnakom 

rozsahu sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy pri 

skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom 
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alebo dohodou z dôvodov uvedených v §63 ods.1 písm. a) až 

c), pracovné voľno možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať 

i)zamestnávateľ  môže  poskytnúť zamestnancovi pracovné 

   voľno bez náhrady mzdy, alebo s náhradou mzdy z iných 

vážnych dôvodov, najmä  na  zariadenie dôležitých  osobných, 

rodinných a iných vecí, ktoré nemožno vybaviť mimo 

pracovného času v zmysle ods.(3) §141 ZP. 

 

 

 

 

Čl. X. 

 

Náhrady výdavkov poskytované zamestnancom v súvislosti 

s výkonom práce 

 

1. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi za podmienok 

ustanovených osobitným predpisom cestovné náhrady, 

náhrady sťahovacích výdavkov a iných výdavkov, ktoré mu 

vzniknú pri plnení pracovných povinností. 

 

 

 

 

Čl. XI. 

Ochrana práce 

 

1. Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný 

sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia 

zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné 

opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných 

prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany 

práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany 

práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň 

ochrany práce meniacim sa skutočnostiam. 

2. Zamestnanci majú právo na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, na informácie 

o nebezpečenstvách vyplývajúcich z pracovného procesu 

a z pracovného prostredia a o opatreniach na ochranu 

pred ich účinkami.  

3. Zamestnanci sú povinní pri práci dbať o svoju bezpečnosť 

a zdravie a o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa ich 

činnosť týka. Ďalšie práva a povinnosti zamestnancov 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

upravuje osobitný zákon. Odborový orgán má právo 

vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci u zamestnávateľa v rozsahu ustanovenom 

v § 149 ZP. 
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Čl. XII. 

Zodpovednosť za škodu 

Náhrada škody 

 

1. Zodpovednosť zamestnanca za skutočnú škodu spôsobenú 

zamestnávateľovi je upravená v § 13a zákona 552/2003 

Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

2. Zamestnávateľ  je povinný požadovať od zamestnanca 

náhradu škody, za ktorú zamestnanec zodpovedá. 

Požadovanú náhradu škody určí zamestnávateľ. Ak škodu 

spôsobil zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom sám 

alebo spoločne s podriadeným zamestnancom, náhradu škody 

určí orgán uvedený v §4 tohto zákona. 

3.  Náhradu škody spôsobenej z nedbanlivosti môže 

zamestnávateľ určiť nižšou sumou, ako je skutočná škoda 

alebo ako je štvornásobok funkčného platu alebo 

priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Ak skutočná 

škoda spôsobená z nedbanlivosti je nižšia ako je funkčný 

plat alebo priemerný mesačný zárobok zamestnanca, suma 

náhrady škody musí byť najmenej jedná tretina skutočnej 

škody. Ak skutočná škoda spôsobená z nedbanlivosti je 

vyššia ako štvornásobok funkčného platu alebo 

priemerného mesačného zárobku zamestnanca, suma náhrady 

škody musí byť najmenej jeden funkčný plat alebo 

priemerný mesačný zárobok zamestnanca.    

4. Dohody o hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených 

hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať, uzavrie 

zamestnávateľ podľa § 182 ZP so všetkými zamestnancami, 

ktorí vykonávajú prácu, kde musí byť takáto dohoda 

uzavretá. Dohoda musí byť uzavretá písomne , inak je 

neplatná. 

5. Zamestnanec, ktorý zodpovedá za schodok alebo stratu 

predmetov, je povinný nahradiť schodok alebo stratu 

v plnej sume podľa § 189 ZP. 

6. Zamestnanec je zodpovedný zamestnávateľovi za stratu 

zverených predmetov, ochranných pracovných prostriedkov 

a iných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na 

základe písomného potvrdenia. 

7. Ak zamestnanec uhradil aspoň dve tretiny určenej sumy 

náhrady škody, môže zamestnávateľ upustiť od vymáhania 

zvyšnej sumy náhrady škody. To neplatí, ak ide 

o zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených 

hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, 

a o zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených 

predmetov, alebo ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo 

pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamnej látky alebo 

psychotropnej látky. 

8. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, ktorá vznikla 

zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej 

súvislosti s nimi, je upravená v ustanovení § 192 ZP. 
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Čl. XIII. 

Účasť zamestnancov v pracovno-právnych vzťahoch. 

 

 

1. Účasť zamestnancov na rozhodovaní zamestnávateľa v zmysle 

zákona  o výkone práce vo verejnom záujme je zabezpečovaná 

formou kolektívneho vyjednávania, ktorého cieľom je 

uzatvorenie  kolektívnej zmluvy. 

2. Na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb zamestnancov 

a na zlepšenie podmienok pri vykonávaní  práce vo verejnom 

záujme uzatvára Mestská časť Košice-Nad jazerom s odborovým 

orgánom kolektívnu zmluvu. 

3. V rámci výkonu práce vo verejnom záujme v kolektívnej 

zmluve možno upravovať nároky zamestnancov v pracovno-

právnych vzťahoch, len v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, 

kolektívnou dohodou a zákonom o sociálnom fonde. 

 

 

 

 

 

 

Čl. XIV. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

 

1. Na pracovno-právne vzťahy, ktoré tento pracovný poriadok 

neupravuje, sa v plnom rozsahu vzťahujú príslušné 

ustanovenia Zákonníka práce, zákona 552/2003 Z.z. o výkone 

práce vo verejnom záujme a zákona 553/2003 Z.z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme. 

2. Zmeny a doplnky pracovného poriadku vykonáva štatutárny 

zástupca zamestnávateľa, po predchádzajúcom prerokovaní 

s odborovou organizáciou. Iné interné úpravy ako príkazy 

starostu, pokyny , smernice a pod. nesmú byť s pracovným 

poriadkom v rozpore. 

3. Všetci zamestnanci musia byť s pracovným poriadkom 

oboznámení. Pracovný poriadok musí byť pre všetkých 

zamestnancov zamestnávateľa na pracoviskách prístupný. 

K dispozícii je tiež u vedúcich zamestnancov a predsedu 

odborového orgánu. Všetky predpisy a iné úpravy citované 

v pracovnom poriadku sú k dispozícii na oddelení 

organizačno-právnom. 
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Čl. XV. 

Účinnosť 

 

 

Pracovný poriadok Mestskej časti Košice - Nad jazerom nadobúda 

platnosť a účinnosť dňom 05.06.2015 

 

 

 

V Košiciach, dňa 04.06.2015 

 

 

 

 

 

........................             ....................... 

Ing. Milan Derfiňák                  Ing. Lenka Kovačevičová 

  predseda odborov                           starostka 

 

 

 

 

 


