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Časť I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Účel a obsah kolektívnej zmluvy
1. Predmetom tejto kolektívnej zmluvy je stanovenia a upresnenie podmienok týkajúcich sa
pracovno-právnych vzťahov, mzdových sociálnych a ďalších nárokov zamestnancov
v pracovnom procese, vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ďalej sa touto
kolektívnou zmluvou upravuje postup pre spravodlivé riešenie sporov zamestnancov
a nárokov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy tak, aby sa vytvárali a dodržiavali
vzájomné uspokojivé vzťahy medzi zmluvnými stranami.
2. Predmetom obsahu tejto zmluvy nie sú nároky a záväzky, ktoré vyplývajú pre
zamestnancov zo všeobecne záväzných právnych predpisov a ani úprava vzájomných
vzťahov, ktoré obsahujú všeobecné záväzné právne predpisy.
3. Odborová organizácia a zamestnávateľ sa zaväzujú v súlade s KZ vyššieho stupňa na rok
2013 kolektívne vyjednávať s cieľom uzatvoriť podnikovú kolektívnu zmluvu na rok
2013 a na predložený návrh odpovedať do 15 dní.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne rešpektovať postavenie a právomoci odborových
orgánov a zamestnávateľov v zmysle platných právnych predpisov
a dojednaní
v kolektívnej zmluve.
5. Zamestnávateľ nebude obmedzovať zakladanie a činnosť odborových organizácií
a poskytne pre ich činnosť primeranú miestnosť s nevyhnutným materiálnych
vybavením. Bude hradiť náklady spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou.
Časť II.
VZŤAHY MEDZI ZAMESTNÁVATEĽOM
A ODBOROVOU ORGANIZÁCIOU
Článok 1
Prerokovanie, informovanosť, ďalšia spolupráca
1. S cieľom zabezpečiť spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky sa zamestnanci
zúčastňujú na rozhodovaní zamestnávateľa, ktoré sa týka ich ekonomických a sociálnych
záujmov prostredníctvom príslušného odborového orgánu na utváraní spravodlivých
a uspokojivých pracovných podmienok spolurozhodovaním, prerokovaním, právom na
informácie a kontrolnú činnosť.
Príslušný odborový orgán na tieto účely je Závodný výbor základnej organizácie
odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku Lesopoľnohospodársky
majetok Ulič, štátny podnik. Vyšším odborovým orgánom je Odborový zväz pracovníkov
poľnohospodárstva na Slovensku.
Zamestnávateľ a odborová organizácia budú vzájomne pozývať svojich predstaviteľov na
spoločné rokovania, predmetom ktorých budú otázky týkajúce sa sociálno-ekonomickej
situácie zamestnancov. Tieto spoločné rokovania je možné zabezpečiť aj formou účasti
zástupcu odborového orgánu na zasadnutí riadiacich a poradných orgánov vedúceho
organizácie.
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2. Zamestnávatelia vopred prerokujú s príslušným odborovým orgánom najmä:
a) opatrenia týkajúce sa zamestnávania zamestnancov, stav a štruktúru a predpokladaný
vývoj zamestnanosti, najmä ak je ohrozená zamestnanosť,
b) zásadné otázky sociálnej politiky zamestnávateľa, opatrenia na zlepšenie hygieny pri
práci a pracovného prostredia,
c) rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácií práce alebo
v zmluvných podmienkach,
d) organizačné zmeny, za ktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie činnosti
zamestnávateľa alebo jeho časti, zmena právnej formy zamestnávateľa, najmenej
jeden mesiac vopred,
e) opatrenia predchádzania vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania a na
ochranu zdravia zamestnancov, najmenej jedenkrát za rok.
Na uvedené účely zamestnávateľ poskytuje príslušnému odborovému orgánu potrebné
informácie, konzultácie a doklady a v rámci svojich možností prihliada na jeho
stanoviská.
3. Zamestnávateľ prerokuje s príslušným odborovým orgánom tiež:
a) s cieľom dosiahnutia dohody opatrenia súvisiace s prechodom práv a povinnosti
z pracovno-právnych vzťahov najneskôr jeden mesiac pred tým, než ich uskutoční,
b) s cieľom dosiahnutia dohody opatrenia pri hromadnom prepúšťaní najmenej jeden
mesiac vopred,
c) výpoveď z pracovného pomeru a okamžité skončenie pracovného pomeru so
zamestnancom,
d) rovnomerne rozvrhnutie pracovného času, zavedenie pružného pracovného času,
e) výnimočné nariadenie práce v dňoch pracovného pokoja,
f) organizácie práce v noci,
g) opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovania
a zvyšovanie,
h) náhradu škody spôsobenej zamestnancom,
i) opatrenia na utváranie podmienok pre zamestnávanie zamestnancov so zdravotným
postihnutím,
j) vydanie organizačných a riadiacich aktov, ktoré sa týkajú sociálnych otázok,
k) neospravedlnené zameškanie práce.
4. Zamestnávateľ spolurozhoduje s príslušným odborovým orgánom o:
a) zavedení konta pracovného času,
b) pracovného poriadku,
c) nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času,
d) začiatku a konci pracovného času a rozvrhu pracovných zmien, rozdelení pracovného
času tej istej zmeny, určení času potrebného na osobnú očistu,
e) podmienkach poskytnutia prestávok na odpočinok a jedenie,
f) nepretržitom odpočinku v týždni,
g) rozsahu a podmienkach práce nadčas,
h) pláne dovoleniek, pri hromadnom čerpaní dovolenky,
i) vážnych prevádzkových dôvodoch, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi
prideľovať prácu,
j) vydávaní prepisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
k) skončení pracovného pomeru s členom príslušného odborového orgánu,
l) možnosti rozdelenia pracovnej zmeny na dve časti,
m) zavedení pružného pracovného času,
n) zavadzaní a zmenách noriem spotreby práce.
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5. Zamestnávateľ informuje príslušný odborový orgán o ekonomickom a sociálnom vývoji,
o vybraných ekonomických ukazovateľoch, t.j. o výsledku hospodárenia, o pridanej
hodnote, o priemernej mzde, o mzdových nákladoch minimálne jeden krát ročne,
v prípade strategických rozhodnutí týkajúcich sa zamestnancov – ihneď.
Jedenkrát ročne uskutoční zamestnávateľ na náklady organizácie zhromaždenie
delegátov, na ktorom predloží informáciu o hospodárskej situácii podniku.
6. Členovia príslušného odborového orgánu sú povinní zachovať mlčanlivosť o
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri výkone svojej funkcie, pokiaľ by porušením
mlčanlivosti mohlo dôjsť k porušeniu tajomstva zamestnávateľskej organizácie alebo jej
oprávnených záujmov. Táto povinnosť trvá aj po dobu 1 roka po skončení výkonu
funkcie.
7. Zamestnávateľ bude bezplatne mesačne zrážať odborové príspevky zo mzdy člena
základnej organizácie OZ, ktorý v tomto zmysle podpísal dohodu o zrážkach zo mzdy,
viesť ich evidenciu a zasielať príslušné sumy do 7 dní na účet ZO OZ. Zadržiavanie a
nakladanie s peňažnými odvodmi pre odborovú organizáciu sa považuje za porušenie
zákona.
8. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na výkon odborovej funkcie a na vzdelávanie,
ktoré zabezpečuje orgán príslušného odborového orgánu pracovné voľno v nevyhnutne
potrebnom rozsahu na výkon odborovej činnosti, pričom nebude požadovať od odborovej
organizácie refundáciu náhrady mzdy. Za takéto sa považujú rokovania orgánov OZ PP,
zasadnutie ZV OZ a RK ZO OZ.

Článok 2
Postup pri vybavovaní sťažností zamestnancov
1. Zmluvné strany majú spoločný záujem predchádzať súdnym sporom pri vymáhaní
individuálnych nárokov zamestnancov z pracovného pomeru. V záujme predchádzania a
odstraňovania sporov v pracovnej, mzdovej a sociálnej oblasti môžu zamestnanci
podávať podnety, upozornenia alebo voči zamestnávateľovi uplatňovať požiadavku s
tým, že ich dajú na vedomie výboru základnej odborovej organizácie. Každú požiadavku
je treba riešiť v mieste vzniku so zodpovedným zástupcom zamestnávateľa bez
zbytočného odkladu za účasti zamestnanca, ktorý požiadavku vzniesol, s cieľom
dosiahnuť žiaduci výsledok obojstrannou dohodou.
2. Pri neúspešnom jednaní, rieši požiadavku zamestnávateľ s výborom základnej odborovej
organizácie za účasti zamestnanca. Ak nebude ani na tejto úrovni o požiadavke úspešne
rozhodnuté môžu sa zamestnanci (ZO OZ) obrátiť na signatárov KZ VS, prípadne s ich
pomocou aj na súd.
3. Pri riešení kolektívnych sporov o plnenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy,
z ktorých nevznikajú nároky jednotlivým zamestnancom, môžu zmluvné strany ustanoviť
zmierovaciu komisiu. Ak v tejto komisii nebude spor do 30 dní od jeho predloženia
vyriešený, musí byť postúpený k riešeniu sprostredkovateľovi, ďalší postup určuje zákon
č.2/1991 o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení.
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Časť III.
PRACOVNO – PRÁVNE NÁROKY ZAMESTNANCOV
Článok 1
Odstupné a odchodné
1.

a)
b)
c)
d)

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov
uvedených v ZP § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil
vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť
vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej
v sume
jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej
dva roky a menej ako päť rokov,
dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca
trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval
najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca
trval najmenej dvadsať rokov.

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v ZP § 63
ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj
zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu,
je najmenej
a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia
výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia
výpovede trval najmenej päť rokov.
2. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených
v ZP § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom
na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať
doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume
a)
b)
c)
d)
e)

najmenej 2 rokov a menej ako 5 rokov
najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov
najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov
najmenej 20 rokov a menej ako 30 rokov
najmenej 30 rokov a viac

-

4 násobok priemerného mesačného zárobku
5 násobok priemerného mesačného zárobku
6 násobok priemerného mesačného zárobku
7 násobok priemerného mesačného zárobku
8 násobok priemerného mesačného zárobku

3. Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo
dohodou z dôvodu, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu
z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol
najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného
zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej
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desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku((§63 ods.1) písm. c, §76 ods. 3)
ZP)). To neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojim zavinením
porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi
bol riadne a preukázateľné oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne
vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom
alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol
pracovnému úrazu zabrániť.
4. Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na
starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného
mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením
pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho
priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na
základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po
jeho skončení.
5. Zvýšené odchodné poskytne podľa dĺžky trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa
(vrátane jeho právnych predchodcov) nasledovne:
Ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trval:
do 25 rokov
nad 25 rokov

- jeden mesačný priemerný zárobok
- dvoj mesačný priemerný zárobok

Článok 2
Zamestnanosť
1.
a) Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a
zamestnancom. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný
vydať zamestnancovi. Pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej
zmluve ako deň nástupu do práce.
b) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer:
- je zamestnávateľ povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy,
platiť mu za vykonanú prácu mzdu, vytvárať podmienky na plnenie pracovných úloh
a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi,
kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou.
- je zamestnanec povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne
podľa pracovnej zmluvy na určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú
disciplínu.
c) Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť
s pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou a s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa
na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie
BOZP, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať a s ustanoveniami
upravujúcimi zákaz diskriminácie.
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d) V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné
náležitosti, ktorými sú:
- druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika,
- miesto výkonu práce (obec a organizačnú časť alebo inak určené miesto),
- deň nástupu do práce,
- mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v podnikovej kolektívnej zmluve.
2.

Zamestnávateľ sa zaväzuje na základe zákona č.365/2004 Z.z., že počas pracovného
pomeru nebudú zamestnancov diskriminovať z dôvodu odborárskej činnosti, alebo z
dôvodu ich pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka,
veku, zdravotného stavu, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania,
národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,
majetku, rodu alebo iného postavenia, s výnimkou prípadu, ak to ustanovuje zákon.

3.

Ak zamestnávateľ pripraví organizačné zmeny podľa § 63 Zákonníka práce ods. (1)
písm. a) a b), v dôsledku ktorých dôjde k prepúšťaniu zamestnancov, je povinný:
a) najmenej jeden mesiac pred začatím prepúšťania prerokovať
s príslušným
odborovým orgánom dôvody organizačných zmien,
b) špecifikovať počet a štruktúru zamestnancov s dôvodom a podmienkami, za akých s
ním bude ukončený pracovný pomer,
c) prednostne ponúknuť uvoľneným zamestnancom svoje voľné pracovné miesta, ak
spĺňajú profesné a osobnostné požiadavky zamestnávateľa,
d) oboznámiť každého z uvoľňovaných zamestnancov s dôvodom a podmienkami, za
akých s ním bude ukončený pracovný pomer,
e) uvoľňovaným zamestnancom poskytnúť informácie o možnostiach sociálneho
zabezpečenia, ako aj o podaní žiadosti o zabezpečenie zamestnania na príslušný úrad
práce,
f) informovať príslušný odborový orgán o dobe, po ktorú sa prepúšťanie bude
uskutočňovať,
g) informovať príslušný odborový orgán o kritériách na výber zamestnancov, s ktorými
sa má pracovný pomer rozviazať. Hromadné prepúšťanie sa riadi § 73 Zákonníka
práce.
4. Pri štrukturálnych zmenách zamestnávateľ prednostne ponúkne rekvalifikáciu vlastným
zamestnancom. Povinnosťou zamestnávateľa je ponuku voľných pracovných miest
zverejňovať spôsobom dohodnutým s odborovou organizáciou.
5. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že z dôvodu organizačných zmien neukončí pracovný pomer,
ak to nebude nevyhnutné
a) so zamestnancami, ktorým do vzniku nároku na starobný dôchodok chýba menej ako
5 rokov,
b) so zamestnancami, ktorí odpracovali v organizácii 25 a viac rokov,
c) ak sú v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa obidvaja manželia,
zamestnávateľ spravidla neukončí pracovný pomer z dôvodu organizačných zmien u
obidvoch manželov.
6. Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho
požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok
skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú
všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie,
schopnosti a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má
právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho odpisy.
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Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi
potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä:
a) dobu trvania pracovného pomeru
b) druh vykonávaných prác
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom
poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade
za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších
skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavku na daň zo závislej
činnosti a z funkčných pôžitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti,
e) údaj o dohode o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po
vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po skončení štúdiá, alebo
prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí ( §53, ods. 2
Zákonníka práce).
7. V prípade, že vykonávajú zamestnanci hlavnú činnosť v lesnej výrobe vlastnými
motorovými pílami, sú títo zamestnanci v zmysle zákona o zamestnanosti riadnymi
pracovníkmi organizácie.
Článok 3
Pracovný čas, prestávky v práci, pracovná pohotovosť,
práca nadčas a nočná práca
1. Pracovný čas u všetkých zamestnancov je najviac 37 a ½ hodín týždenne. Pracovný čas
pri chove hovädzieho dobytka je upravený na 7 dňový pracovný týždeň na 2 zmeny.
Pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas je najviac 48 hodín týždenne, aj keď
pracuje pre viacerých zamestnávateľov.
Pracovný čas je od 7,00 hod. do 15,00 hod.
2. Pracovný čas začína začatím práce na pracovisku, ktorým je v lese zhromaždisko a končí
jeho opustením po uplynutí pracovného času určeného pre príslušnú zmenu, rozšírenú
o prípadnú nariadenú prácu nadčas.
3. U zamestnanca vykonávajúceho ťažkú telesnú prácu alebo prácu, pri ktorej by mohlo
dôjsť k ohrozeniu zdravia alebo života, nesmie pracovný čas presiahnuť 8 hodín
v priebehu 24 hodín. Okruh ťažkých telesných prác, alebo prác, pri ktorých by mohlo
dôjsť k ohrozeniu zdravia alebo života, vymedzí zamestnávateľ v dohode s príslušným
odborovým orgánom v súlade s právnymi predpismi na ochranu zdravia.
4. Zamestnávateľ sa zaväzuje zamestnancovi so zdravotným postihnutím, tehotnej žene,
žene alebo mužovi, ktorý sa trvalo stará o dieťa mladšie ako 3 roky, osamelému
zamestnancovi, ktorý sa trvalo stará o dieťa vo veku do 15 rokov, rozvrhnúť pracovný
čas nerovnomerne len po dohode s ním.
5. Zamestnávateľ sa zaväzuje, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody vyhovieť
žiadostiam tehotných žien a žien, ktoré sa starajú o deti mladšie ako 15 rokov, o inú
vhodnú úpravu stanoveného pracovného času.
6. Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi
koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe
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nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a mladistvý zamestnanec aspoň 14 hodín
v priebehu 24 hodín.
Tento odpočinok možno skrátiť až na osem hodín zamestnancovi staršiemu ako 18 rokov:
a) pri naliehavých opravárskych prácach, ak ide o odvrátenie nebezpečenstva
ohrozujúceho život alebo zdravie zamestnancov,
b) pri mimoriadnych udalostiach.
7. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia
ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minúť. Mladistvému
zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako štyri a ½ hodiny, je zamestnávateľ
povinný poskytnúť prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minúť. Ak ide o práce,
ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo
práce zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedlo.
8. 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 určených týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia
pracovného času zdržiaval po určený čas na určitom mieste a bol pripravený na výkon
práce, ide o pracovnú pohotovosť. Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť
najviac v rozsahu osem hodín v týždni a najviac v rozsahu 100 hodín v kalendárnom
roku. Nad tento rozsah je pracovná pohotovosť prípustná len po dohode so
zamestnancom.
9. Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov prácou nadčas, nočnou
prácou a nesmie im nariadiť alebo s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť. Výnimočne
môžu mladiství zamestnanci starší ako 16 rokov vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu
jednu hodinu, ak je to potrebné na ich výchovu a povolanie. Nočná práca mladistvého
zamestnanca musí bezprostredne nadväzovať na jeho prácu pripadajúcu podľa rozvrhu
pracovných zmien na denný čas. Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ
po dohode s príslušným odborovým orgánom.
10. V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150
hodín. Zamestnávateľ môže zvážiť dôvody a dohodnúť so zamestnancom výkon práce
nadčas v rozsahu najviac o 250 hodín. Celkový rozsah prác nadčas u zamestnanca môže
predstavovať 400 hodín ročne. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, nemožno
nariadiť prácu nadčas.
11. Zamestnávateľ je povinný pravidelne prerokúvať so zástupcom zamestnancov na ochranu
práce a s príslušným odborovým orgánom organizáciu práce v noci. Zamestnávateľ je
povinný zaistiť zamestnancom pracujúcim v noci bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
zodpovedajúcu charakteru ich práce a zabezpečiť, aby ochranné a preventívne služby
alebo zariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli pre
zamestnancov pracujúcich v noci vždy k dispozícii a aby boli rovnocenné s tými, ktoré
majú k dispozícii ostatní zamestnanci.
Zamestnávateľ, ktorý pravidelne zamestnáva zamestnancov v noci, je povinný
upovedomiť o tejto skutočnosti príslušných inšpektorát práce a príslušný odborový orgán,
ak si to vyžadujú. Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného, času, práce
nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti
zamestnanca.
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Článok 4
Dovolenka
1. Základná výmera dovolenky zamestnancov je stanovená v § 103 Zákonníka práce.
Článok 5
Prekážky v práci
1. Zamestnávateľ poskytne členom odborového orgánu pracovné voľno s náhradou mzdy na
účasť na vzdelávaní, ak túto činnosť nemôže vykonávať mimo pracovného času pre
všetkých jeho členov v rozsahu 10 dní za rok.
2. Zamestnávateľ môže poskytnúť pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas krátkodobo
uvoľnenému zamestnancovi na výkon funkcie v odborovom orgáne, ak túto činnosť
nemôže vykonať mimo pracovného času.
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy v prípade
činnosti sprostredkovateľa alebo rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní.
3. Zamestnávateľ môže poskytnúť neplatené pracovné voľno:
- nad rozsah platných predpisov, ak to požaduje zamestnanec v súvislosti so
zvyšovaním svojej kvalifikácie a vo svojom záujme
- zamestnancom organizácie po vyčerpaní základnej dovolenky na riešenie
rodinných alebo osobných problémov v nevyhnutnom rozsahu.
4. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom pracovné voľno s náhradou mzdy pri dôležitých
osobných prekážkach v práci § 141. Zamestnávateľ poskytne:
- na vyhľadanie nového pracovného miesta pred skončením pracovného pomeru
o jeden deň najviac za každý mesiac výpovednej doby podľa § 63, ods. 1, písm.
a) až d) ZP bez náhrady mzdy
- pri úmrtí manžela, manželky, druha, družky alebo dieťaťa 3 dni
- pri úmrtí rodiča zamestnanca alebo rodiča manžela a manželky 2 dni, ak
zamestnanec obstaráva pohreb + 1 deň
- na účasť na pohreb súrodenca zamestnanca alebo súrodenca jeho manžela 1 deň,
ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb + 1 deň
- na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo jeho prarodiča
jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila
so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti nevyhnutne potrebný čas, najviac1
deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb najviac jeden deň
- vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení, ak vyšetrenie
alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času – nevyhnutne
potrebný čas, najviac 7 dní v kalendárnom roku
- pri narodení dieťaťa zamestnancovi na prevoz matky do zdravotníckeho
zariadenia a späť - nevyhnutne potrebný čas, najviac l deň.
- sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie
alebo ošetrenie - nevyhnutne potrebný čas, najviac 7 dní v kalendárnom roku.
- sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti
alebo špeciálnej školy , pracovne voľno s náhradou mzdy sa poskytne len
jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 10 dní
v kalendárnom roku.
- ženám a osamelým mužom trvalo starajúcich sa o dieťa do 10 rokov sa poskytne
1 deň voľna v roku s náhradou mzdy
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-

pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na vlastnej svadbe
a pracovné voľno bez náhrady mzdy na účasť na svadbe dieťaťa a rodiča
zamestnanca.
pri darovaní krvi najmenej za čas cesty na odber, za čas odberu, cesty späť a
zotavenia po odbere, v zmysle ustanovenia § 138 ZP.

5. Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý nepracoval preto, že sviatok
pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného
zárobku.
6. Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený
poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými
pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj)
a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho
priemerného zárobku.
7. Ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode s príslušným odborovým orgánom vážne
prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu,
ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada
mzdy v sume určenej dohodou vo výške najmenej 60 % jeho priemerného zárobku.
Dohodu podľa prvej vety nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.
8. Ak dôjde na základe dohody so zamestnancom k jeho preradeniu na inú prácu z iných
dôvodov, ako sú uvedené v tejto časti KZ, je zamestnávateľ povinný túto zmenu
zamestnancovi písomne potvrdiť s uvedením dôvodov a doby preradenia.

Časť IV.
MZDY
Článok 1
Systém tvorby miezd
1. Zmluvné strany sa dohodli na tvorbe miezd kolektívnym zmluvným vzťahom.
2. Podľa mzdových podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve sa určujú
v pracovnej alebo inej individuálnej zmluve.

mzdy

3. Zamestnávateľ zaradí zamestnancov do tarifných stupňov na základe zložitosti,
zodpovednosti a namáhavosti práce podľa vlastného Katalógu pracovných činností,
pričom najnižší tarifný stupeň nesmie byť nižší ako 1. stupeň dohodnutý v bode 7, článku
1, časti IV. tejto kolektívnej zmluvy.
4. Mzdou sa rozumie peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda)
poskytovaná zamestnávateľom za prácu.
5. Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Mzda
nesmie byť nižšia ako minimálna mzda v jednotlivých tarifných triedach. Na minimálnu
mzdu má zamestnanec nárok nezávisle na pracovnom zaradení, vykonávanej pracovnej
činnosti, dosiahnutých výsledkoch a platobnej schopnosti zamestnávateľa.
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6. Ak mzda zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, ktorá
mu patrí podľa príslušnej tarifnej triedy, zamestnávateľ mu rozdiel doplatí. Do mzdy
podľa tohto ustanovenia sa nezahŕňa mzda za prácu nadčas.
7. Minimálne mzdové tarify odstupňované podľa zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti
práce sú stanovené v kategórii robotníckych profesii pre jednotlivé tarifné stupne od
1.5.2013 vo výške:
Stupeň
1
2
3
4
5
6

Úkolová mzda
EUR/hod.
1,80
1,91
2,00
2,23
2,46
2,72

Časová mzda
EUR/hod.
2,07
2,15
2,20
2,36
2,72
2,87

Časová mzda
EUR/mesačne
337,70
350,57
358,73
384,82
443,52
467,97

Tarifné triedy platia pre 37 a ½ hodinový týždenný pracovný čas.
8. Uplatnenie nových mzdových zložiek, foriem mzdy a ich zmien, stanovenie konkrétnych
podmienok pre poskytovanie príslušnej mzdovej zložky sa prerokuje s odborovým
orgánom .
Zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce uskutočňuje zamestnávateľ po dohode
s odborovým orgánom.
9. Uplatnenie príslušnej mzdovej formy (časová, úkolová, podielová, zmiešaná a pod.),
prémie, mimoriadne odmeny a pod. sa dohoduje vo vnútropodnikových mzdových
predpisoch po prerokovaní s odborovou organizáciou.
10. Pre odmeňovanie v kategórií technicko-hospodárskych zamestnancov (ďalej THZ) sa
uplatňuje 11 stupňový tarifný systém, nad rámec tohto systému môžu byť dohodnuté
zmluvné platy.
11. Základný mzdový taríf pre THZ uvedený v tejto kolektívnej zmluve sa považuje ako
minimálny mzdový taríf.
12. Minimálnou tarifnou mzdou sa podľa tejto zmluvy rozumie povinne vyplatiteľná mzda
bez mzdových zvýhodnení v tejto zmluvne upravených.

Článok 2
Mzdové príplatky pre THP – funkčný príplatok
1. S cieľom vyjadriť zložitosť riadenia organizačných jednotiek a náročnosť zastavanej
funkcie je určený funkčný príplatok do výšky:
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Správa, stredisko

Funkcia
vedúci LS, PS, DHS
vedúci ŠS, sam. technik LS, PS, DHS
majster, vedúci LO, sam. zootechnik
samostatný agronóm
námestník riaditeľa podniku
vedúci oddelenia
ved. tech. zamestn., vedúci ref.
samost. referent
referent, sekretárka

Podnik

200,00 €
170,00 €
120,00 €
100,00 €
340,00 €
230,00 €
170,00 €
140,00 €
110,00 €

Článok 3
Mzdové zvýhodnenia
1. Za dobu práce nadčas prináleží zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie:
a) vo výške 25 % priemerného hodinového zárobku, ak je práca vykonávaná v bežných
pracovných dňoch,
b) 33 % priemerného hodinového zárobku, ak ide o zamestnancov s nepravidelne
rozvrhnutým pracovným časom bez zreteľa, či ide o prácu nadčas v bežných
pracovných dňoch, v noci alebo v dňoch nepretržitého odpočinku v týždni.
Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za dobu
práce nadčas mzdové zvýhodnenie zamestnancovi nepatrí.
Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas 3 kalendárnych
mesiacov alebo inak dohodnutej dobe po výkone práce nadčas, patrí zamestnancovi
mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas.
Za dobu práce vykonávanú v dňoch nepretržitého odpočinku v týždni patrí
zamestnancovi mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej o 35 % jeho priemerného zárobku.
2. Za prácu vo sviatok prislúcha zamestnancovi mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej:
a) o 80 % priemerného hodinového zárobku
b) o 120 % priemerného hodinového zárobku za prácu v dňoch 24., 25., 26.
decembra a 1.januára bežného roka , pokiaľ sa zamestnávateľ nedohodne so
zamestnancom na poskytnutí náhradného voľna.
3. Mzda za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí:
Za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí prislúcha zamestnancovi dosiahnutá
mzda zvýšená:
1. SKUPINA
- použitie
zdraviu
škodlivých
chemických
prostriedkov
v
pestovnej,
poľnohospodárskej činnosti a pri výrobe sadeníc, pri výskyte trichofycie v chove
teliat, pri prácach s brúskami a sústružení šedých zliatin,
zváračské práce,
buldozéry, ŠLKT, UNC, kotúčové a rámové píly, stroje na obrábanie dreva,
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žeriavnické práce v senníku Solar, inseminátorské práce s kvapalným dusíkom , lúh
sodný pri čistení mliečneho potrubia, výroba krmných zmesí,
– o 0,41 € za odpracovanú hodinu.
2. SKUPINA
- motorová píla , krovinorez a kosenie motorovou kosačkou ručne vedenou
– o 0,43 € za odpracovanú hodinu.
Ak zamestnávateľ preukáže nezávadnosť prostriedkov, príplatok v 1. a 2. skupine sa
neposkytne. Príplatok sa poskytne aj u ďalších nemenovaných mechanizmov a prác, u
ktorých sa preukáže výskyt rizikových faktorov nad normy rizikovej práce. Príplatok sa
prizná zamestnancovi za skutočne odpracovaný čas v podmienkach, keď je vystavený
pôsobeniu rizika. V prípade nepoužívania pridelených OOPP sa za daný mesiac príplatok
neprizná.
3. Príplatok za prácu v noci.
Za prácu v noci prislúcha zamestnancovi dosiahnutá mzda zvýšená
– o 0,41 € za jednu hodinu.
Prácou v noci je práca konaná medzi 22–hou a 6-ou hodinou.
4. Príplatok za fyzicky namáhavú prácu
Za fyzicky namáhavú prácu prislúcha zamestnancovi príplatok:
a) pri ručnej práci s rezivom na rámových pílach 0,27 €/hod.
5. Delené zmeny
Za prerušenie práce v dôsledku delenej zmeny prislúcha zamestnancovi príplatok vo
výške 1 €.
Delenou zmenou sa rozumie zmena, keď súvislé prerušenie práce v dôsledku rozdelenia
zmeny trvá 2 a viac hodín.
6. Príplatok za pranie hygienických plášťov
zamestnancov závodnej kuchyne
zamestnávateľ poskytne príplatok vo výške 6,00 € mesačne.
7. V prípade dosiahnutia priaznivých ekonomických výsledkov vyplatí zamestnávateľ
zamestnancom 13. plat v mesiaci december, až do výšky 10 % zo mzdy zúčtovanej
v mesiacoch január až december bežného kalendárneho roku.
8. Príplatok za čistenie OOPP podľa vnútropodnikovej smernice č. 988/131/02 je 2,00 € pri
odpracovaní minimálne 15 dní / 112,5 hod. v mesiaci.
Článok 4
Pracovná pohotovosť
1. Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti nariadenej alebo dohodnutejso
zamestnancom podľa § 96 ods. 2 ZP, patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti
jeho tarifnej mzdy.
2. Za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti nariadenú alebo dohodnutú so zamestnancom
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v mieste jeho bydliska v zmysle § 96 ods. 4 ZP mu prináleží náhrada minimálne vo
výške:
a) 0, 41 €/hod. v kalendárnom dni, pokiaľ ide o pracovný deň
b) 0, 76 €/hod. v kalendárnom dni pokiaľ ide o deň pracovného pokoja
Pokiaľ bol zamestnanec počas pracovnej pohotovosti povolaný na výkon práce, táto sa
považuje za prácu nadčas a prináleží mu mzda s príslušnými mzdovými zvýhodneniami
podľa charakteru práce.
Článok 5
Mzda pri zastupovaní
1. Ak na základe poverenia zamestnávateľa zamestnanec zastupuje zamestnanca zaradeného
do vyššieho tarifného stupňa, obdrží príplatok až do výšky rozdielu tarifných stupňov
medzi zastupovaným a zastupujúcim zamestnancom.
V prípade inej formy odmeňovania zastupovaného, zastupujúcemu zamestnancovi patrí
príplatok až do výšky rozdielu medzi výškou ich miezd.
2. Príplatok sa priznáva od prvého dňa zastupovania, ak zastupovanie trvá minimálne 10
pracovných dní, nápočtom za dva za sebou idúce mesiace.
3. Všetky zmeny podľa bodov 1. a 2. tohto článku musia byť vykonané písomne.
Článok 6
Mzda pri výkone inej práce
1. Pri prestoji na strane zamestnávateľa a pri krátkodobom prerušení práce spôsobeného
nepriaznivými poveternostnými podmienkami
a) prislúcha zamestnancovi pri prevedení na inú, menej platenú prácu doplatok do
výšky priemerného zárobku
b) pokiaľ zamestnávateľ nemá možnosť previesť zamestnanca v uvedených situáciách
na inú prácu, poskytne mu náhradu mzdy vo výške priznanej tarifnej triedy
2. Ak je zamestnanec preradený na inú prácu, pri ktorej prislúcha nižšia mzda z dôvodov:
a) karanténneho opatrenia, ktoré mu bolo nariadené podľa predpisov o starostlivosti
o zdravie ľudu
b) ohrozenia chorobou z povolania
c) odvrátenia živelnej udalosti alebo inej hroziacej nehody alebo na zmiernenie ich
bezprostredných následkov
d) odstránenie následkov havárií a porúch prevádzkových zariadení
e) prestoj, ktorý zamestnanec nezapríčinil prislúcha mu počas prevedenia doplatok ku
mzde najmenej do výšky priemerného zárobku, najdlhšie však počas 12 po sebe
nasledujúcich mesiacov odo dňa prevedenia.
3. Doplatok počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov prislúcha i vtedy, ak zamestnanec
prejde z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania k inému zamestnávateľovi, pretože
doterajší zamestnávateľ nemá pre neho inú vhodnú prácu.
Doplatok poskytuje zamestnávateľ, ktorý ho zamestnáva v dobe, počas ktorej doplatok
prislúcha.
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Vyplatený doplatok tomuto zamestnávateľovi uhradí zamestnávateľ, u ktorého prišlo
k vzniku ohrozenia chorobou z povolania.
4. Doplatok do priemerného zárobku zamestnancovi neprislúcha, ak nedosahuje pri práci na
ktorú bol preradený vlastným zavinením stanovený priemerný výkon dosahovaný
zamestnancami vykonávajúcimi rovnakú prácu.
5. V prípade prevedenia zamestnanca na inú menej platenú prácu s jeho súhlasom
z dôvodov nevyhnutnej prevádzkovej potreby zamestnávateľa, zamestnávateľ mu
poskytne počas prevedenia doplatok do výšky priemerného zárobku.
Článok 7
Náhrada za používanie vlastnej motorovej píly
1. Pri stanovení výšky náhrady za používanie vlastnej motorovej píly sa vychádza zo
skutočných nákladov na prevádzku motorovej píly na 1 Nh podľa vnútropodnikovej
metodiky.
Ak stúpnu alebo klesnú náklady na náhradné diely a PHM o 5 % , zamestnávateľ upraví
náhrady za používanie vlastnej JMP.
Článok 8
Náhrada poplatkov na úseku poľovníctva
1. Náhrada poplatkov pre zamestnancov, ktorí majú výkon práva poľovníctva v pracovnej
náplni sa zabezpečí v zmysle vnútropodnikovej smernice.
Článok 9
Mzda pri prerušení práce spôsobenej
nepriaznivými poveternostnými vplyvmi
1. Pri nepriaznivých mimoriadne sťažujúcich poveternostných vplyvoch, ktoré spôsobili
prerušenie práce, poskytne zamestnávateľ zamestnancovi v pracovnom pomere na dobu
neurčitú v lesníckej činnosti náhradu mzdy v priznanej tarifnej triede po dobu najviac
37,5 hodín v roku, zamestnancom na dobu určitú maximálne 7,5 hodin mesačne podľa
dĺžky trvania pracovného pomeru v mesiacoch pri odpracovaní plného mesačného
pracovného fondu. Pri trvaní nepriaznivých poveternostných vplyvov dlhšiu dobu
náhrada mzdy za prerušenie práce bude zamestnancovi poskytnutá po vzájomnej dohode
zamestnávateľa a odborového orgánu.
Článok 10
Priemerný zárobok
1. Priemerný zárobok na pracovno-právne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej
zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného
zamestnancom v rozhodujúcom období v zmysle § 134 Zákonníka práce.
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Článok 11
Splatnosť a výplaty mzdy
1. Mzda a náhrada mzdy sú splatné pozadu za mesačné obdobie. Mzda sa vypláca dňa 15.
v nasledujúcom mesiaci.
2. Na žiadosť zamestnanca mu mzda a náhrada mzdy splatné v priebehu dovolenky musia
byť vyplatené pred nástupom na dovolenku. Pri skončení pracovného pomeru vyplatí
zamestnávateľ zamestnancovi mzdu a náhradu mzdy v najbližšom splatnom období.
3. Mzda a náhrada mzdy sa vyplácajú v pracovnej dobe a na pracovisku. Ak sa zamestnanec
nemôže dostaviť k výplate mzdy v dôsledku pracovnej neschopnosti alebo ošetrovania
člena rodiny v určený deň, zašle mu zamestnávateľ v najbližšom pracovnom dni mzdu
a náhradu mzdy na svoje náklady a riziko.
4. V prípade prechodného nedostatku finančných prostriedkov môže zamestnávateľ odložiť
výplatu ostatných časti mzdy, na ktoré vznikol zamestnancovi nárok podľa mzdového
predpisu až o tri mesiace.
Článok 12
Odmeny za zásluhovosť
1. Za zásluhovosť pri vykonávaní práce sa zamestnancom poskytnú odmeny:
a) pri dovŕšení 25 rokov odpracovaných od prvého vstupu do zamestnania
b) pri životnom jubileu 50 rokov veku
c) pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný, predčasný
starobný alebo invalidný dôchodok s mierou postihnutia viac ako 70 %.
Výška odmeny sa odvodzuje od dĺžky trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa
nasledovne:
od 5 - 10 rokov
- do 150,00 €
od 10 - 15 rokov
- do 250,00 €
od 16 - 20 rokov
- do 350,00 €
nad 20 rokov
- do 450,00 €
Odmena poskytovaná zamestnancovi pri príležitosti jeho pracovného alebo životného
výročia podľa ZP § 118 ods. 3) sa považuje za mzdu poskytovanú za obdobie 4 kalendárnych
štvrťrokov.

Článok 13
Podmienky pre priznanie odmien
1. Do doby nepretržitého pracovného pomeru v organizácií sa zahŕňa tiež doba zamestnania
v inej organizácií, ak jej práva a povinnosti z pracovných vzťahov prešli na organizáciu
podľa §§ 27 a 28 ZP.
2. Do 25 rokov celkovej doby zamestnania v pracovnom pomere sa započítavajú všetky
doby zamestnania od prvého vstupu do pracovného pomeru i u predchádzajúcich
zamestnávateľov. Započítava sa i doba vojenskej služby, materská dovolenka a
uvoľnenie pre výkon z funkcie, ak pracovný pomer s organizáciou trval. Do celkovej
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doby zamestnanca sa nezapočítava doba prípravy na povolanie, teda učebný pomer a
štúdium.
3. Pre tieto účely u robotníkov, ktorí sa zaviazali, že v rámci roka odpracujú najmenej 90
dní sa postupuje ako u zamestnancom v stálom pracovnom pomere. Pri zápočte doby
zamestnanca sa odpracovanie 90 dní v kalendárnom roku posudzuje za celý rok.
4. Do trvania pracovného pomeru v organizácií sa môžu započítavať všetky doby (aj
prerušované) pracovného pomeru s organizáciou a jej právnych predchodcov.

Článok 14
Náhrada za používanie súkromných mobilných telefónov.
1. Náhrada za používanie súkromných mobilných telefónov sa poskytne podľa
vnútropodnikovej smernice.

Časť V.
STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV
Článok 1
Sociálny fond
1. Zamestnávateľ tvorí sociálny fond ako úhrn povinného prídelu a ďalších zdrojov fondu.
Zostatok prostriedkov sociálneho fondu sa prevádza do sociálneho fondu vytvoreného
v nasledujúcom roku.
2. Prostriedky fondu vedie na osobitnom analytickom účte fondu zamestnávateľa.
3. Povinný prídel do sociálneho fondu podľa § 3, ods. 1 písm. a) zákona č.152/1994 Z.z. je
vo výške 0,6 % a podľa § 3, ods. 1 písm. b) 0,4 % zo súhrnu hrubých miezd (platov)
zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný
zárobok na pracovno-právne účely v zmysle § 134 Zákonníka práce.
4. Zamestnávateľ štvrťročne informuje odborovú organizáciu o tvorbe a čerpaní sociálneho
fondu.
5. Z fondu možno poskytnúť zamestnancom príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
vo výške 6,00 € mesačne, ktorí majú uzavretú s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou
zamestnaneckú zmluvu.
6. Pravidlá pre tvorbu a použitie sociálneho fondu a rozpočet fondu na rok 2013 tvorí
prílohu kolektívnej zmluvy.
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Článok 2
Závodné stravovanie
1. Zamestnávateľ zabezpečí jedno teplé jedlo vrátane vhodného nápoja vo všetkých
zmenách. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ zabezpečí
poskytnutie ďalšieho hlavného jedla.
2. Zamestnávateľ prispeje na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však na každé
jedlo do výšky 55 % stravného, poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín
podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v platnom znení.
3. Ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú
podmienky výkonu práce na pracovisku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi
finančný príspevok v sume podľa predchádzajúceho odseku.
4. Konkrétna cena stravného lístku bude operatívne dojednaná medzi zamestnávateľom
a príslušným odborovým orgánom vždy na štvrťrok vopred. Odborový orgán s ňou
oboznámi včas zamestnancov.
5. Príspevok zo sociálneho fondu na zlepšenie hodnoty stravy do 0,33 € na jedno jedlo.
6. Príspevok na závodné stravovanie zo sociálneho fondu sa vzťahuje aj na členov
štatutárneho orgánu podniku.

Článok 3
Doprava na pracovisko, cestovné a stravné, pitný režim
1. Náhrada za používanie podnikovej dopravy do zamestnania a späť zamestnancom
podniku sa vykonáva podľa vnútropodnikovej smernice.
2. Zamestnávateľ zabezpečí dopravu na zhromaždisko z nástupného miesta a späť na
náklady organizácie.
3. Zamestnancom, ktorí pre výkon svojej funkcie používajú vlastné motorové vozidlo so
súhlasom zamestnávateľa, môže zamestnávateľ poskytnúť paušálnu mesačnú náhradu
v zmysle zákona 283/2002 Z.z.
4. Zamestnávateľ zabezpečí pitný režim pri zvýšenej záťaži teplom alebo chladom v zmysle
§ 22 ods. 2 písm. d) zákona č. 126/2006 Z. z..
Článok 4
Zdravotnícka starostlivosť
1. Zamestnávateľ zabezpečí zamestnancom zdravotnú starostlivosť v zmysle zákona
č.355/2007 § 30 na vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
lekármi pracovnej zdravotnej služby u zamestnancov
a) pred nástupom do práce
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b) v súvislosti s výkonom práce
c) pred zmenou pracovného zaradenia
d) pri skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov
2. Zamestnávateľ ďalej zabezpečí:
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci lekármi pracovnej zdravotnej služby
a) jedenkrát za rok pri práci zaradenej do štvrtej kategórie
b) jedenkrát za dva roky pri práci zaradenej do tretej kategórie
c) zamestnanci prvej a druhej kategórie pri nástupe do zamestnania
3. Zamestnávateľ zabezpečí rekondičné pobyty vybranému okruhu zamestnancov. Na účely
poskytovania rekondičných pobytov zamestnancom v zmysle zákona o BOZP č.
124/2006 Z. z. § 11 sú tie vybrané povolania, ktoré spĺňajú kritériá sťažených pracovných
podmienok a súčasne spĺňajú podmienky účelnosti rekondičného pobytu z hľadiska
prevencie profesijného poškodenia zdravia.
4. Dĺžka rekondičného pobytu je najmenej 7 dní a mal by nadväzovať na čerpanie
dovolenky na zotavenie.
5. Náhrady na rekondičné pobyty uhrádza zamestnávateľ a doba rekondičného pobytu,
ktorého sa zamestnanec musí zúčastniť je prekážkou v práci, za ktorú prináleží
zamestnancovi náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku.
6. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi
náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca za l. - 3. deň vo výške 30 % denného vymeriavacieho základu
zamestnanca, za 4. - 10. deň vo výške 60 % denného vymeriavacieho základu
zamestnanca podľa § 55 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
Článok 5
Sociálna starostlivosť
1. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom v pracovnom pomere na dobu neurčitú (
s výnimkou zamestnancov v poľnohospodárskej činnosti) palivové drevo listnaté
vo výške 9 prm oceneného 209,16 €,
s dovozom do miesta bydliska do 30 km. Palivové drevo prislúcha aj počas prekážok
v práci, kedy sa im poskytujú náhrady mzdy alebo dávky nemocenského poistenia, bez
ohľadu dĺžky trvania tejto prekážky. Patrí im tiež počas uvoľnenia na výkon funkcie
v odboroch a počas poberania náhrady straty na zárobku pre pracovný úraz alebo
chorobu z povolania v prípade, že boli preradení na práce, za ktoré sa palivové drevo
neposkytuje, ak sa jeho hodnota nezapočítala do priemerného zárobku. Neprislúcha im
počas ďalšej materskej dovolenky, počas uvoľnenia na výkon funkcie v iných
organizáciách, počas neplateného voľna na žiadosť zamestnanca, počas neospravedlnenej
neprítomnosti v práci, počas neprítomnosti v práci pre chorobu a úraz, ktoré si
zamestnanec spôsobil vlastnou vinou. Zamestnancovi, ktorý uzavrel pracovný pomer
(alebo skončil) v priebehu roka, prislúcha alikvotná časť ročnej náležitosti.
2. Zamestnancom so skráteným pracovným úväzkom sa poskytuje alikvotná čiastka úmerná
k pracovnému úväzku.
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3. V prípade, že zamestnanec palivové drevo nepožaduje pre vlastnú potrebu, vyplatí sa mu
peňažná náhrada na jeho žiadosť, prípadne sa mu vydá iba časť náležitosti v dreve (napr.
na varenie) a za časť sa mu poskytne peňažná náhrada.
4. Zamestnancom s pracovným pomerom na dobu určitú a ostatným zamestnancom,
s výnimkou zamestnancov v poľnohospodárskej činnosti, u ktorých vznikne pracovný
pomer na dobu určitú v priebehu roka, prislúcha 1 prm palivového dreva za skutočne
odpracovaných 27 dní oceneného 23,24 €/prm s dovozom do miesta bydliska od 5 a viac
prm (135 dní). V tomto prípade sa bude palivové drevo poskytovať až od 81 dní, t.j. 3
prm, do 80 dní, t.j. 2 prm sa palivové drevo nebude poskytovať ani sa nebude preplácať
peňažná náhrada. Maximálne množstvo palivového dreva je 9,0 prm.
5. Zamestnancom v poľnohospodárskej činnosti v pracovnom pomere na dobu neurčitú
prislúcha v roku 2013 naturálna náležitosť vo výške 151,90 €. Ostatným zamestnancom
pomerná časť a to za každých 27 odpracovaných dní 1/12 ročnej náležitosti, maximálne
do 151,90 €. Naturálna náležitosť sa bude poskytovať od 81 odpracovaných dní.
V hodnote naturálií prislúcha obilie v zmluvnej cene:
21,70 €/q

množstvo

7q

Pomer jednotlivých druhov obilia si zamestnávateľ vyhradzuje.
6. Zamestnávateľ umožní zamestnancom nákup produktov, prác a služieb z vlastnej
produkcie a činnosti za dohodnuté ceny.
7. Riadiaci a výkonní pracovníci v lesníckej činnosti majú nárok na vybavenie rovnošatou
podľa osobitných predpisov. Náklady na obstaranie, obnovu a doplňovanie jej súčasti
znáša zamestnávateľ. Riadiacim THZ a výkonným pracovníkov v poľnohospodárskej
činnosti a vedúcej závodnej kuchyne zamestnávateľ poskytne finančnú náhradu vo výške
36,50 € ročne.
Článok 6
Doplnkové dôchodkové sporenie
1. Zamestnávateľ sa zaväzuje platiť a odvádzať dôchodkovej poisťovni príspevky za
podmienok, vo výške a spôsobom určeným zamestnávateľskou zmluvou za svojich
zamestnancov ak uzavrú s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou zamestnaneckú zmluvu.
2. Súčasťou zamestnaneckej zmluvy je dohoda zamestnanca so zamestnávateľom
o zrážkach zo mzdy na príspevky platené zamestnancom.
3. Zamestnávateľská zmluva a zamestnanecká zmluva sa uzavierajú písomne.
4. Minimálny mesačný príspevok zamestnávateľa za zamestnanca je 11,50 €.

Časť VI.
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Článok 1
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1. Zamestnávateľ a zamestnanci sú v rozsahu svojej pôsobnosti povinní sústavne vytvárať a
dodržiavať podmienky pre bezpečnú prácu a zdravotne nezávadnú prácu, v súlade so
zákonom BOZP a nariadením vlády SR k bezpečnosti práce a ochrane zdravia
zamestnancov.
2. Zamestnávateľ v spolupráci s príslušným odborovým orgánom
a) zhodnotí minimálne 2 x do roka rozbor pracovnej neschopnosti, úrazovosti
a úrovne BOZP vrátane návrhov a opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu,
b) zhodnotí minimálne 1 x za rok rozsah a podmienky poskytovania osobných
ochranných pracovných prostriedkov,
c) zabezpečí 1 x ročne vykonanie periodických previerok BOZP na všetkých
pracoviskách a zariadeniach
d) pri výskyte pracovných úrazov a prípadov chorôb z povolania umožní odborovej
organizácií zúčastniť sa prešetrovania ich príčin ( § 149 ZP).
3. Zamestnávateľ zabezpečí, aby:
a) boli dôsledne dodržiavané všetky zákazy a nariadenia a odstraňované závady
zistené pri kontrole BOZP vrátane závažných pokynov
b) úkolová mzda nebola uplatňovaná pri odmeňovaní zamestnancov u prác, pri
ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenému nebezpečiu poškodzovania zdravia
c) nebolo považované za nesplnenie pracovnej povinnosti, ak zamestnanec
nevykoná prácu, o ktorej bol presvedčený, resp. mal dôvodné podozrenie, že
ohrozuje jeho zdravie alebo život a informoval o tom okamžite svojho
nadriadeného
d) boli zamestnanci včas a preukázateľne oboznámení s možnými negatívnymi
účinkami zistených rizikových faktorov pracovného prostredia na ľudský
organizmus
e) zamestnanci, ktorým bude priznaná zmenená pracovná schopnosť v dôsledku
pracovného úrazu alebo choroby z povolania, boli zamestnaní na vhodnom
pracovnom mieste, zastupovaním príslušného odborového orgánu na úseku BOZP
pre ich aktívnu činnosť v tejto oblasti.
4. Zamestnávateľ bude z vlastných nákladov poskytovať zamestnancom OOPP podľa
vlastných smerníc 148/131/2009 zo dňa 16.2.2009 pre ich povinné poskytovanie podľa
nariadenia vlády 395/2006 Z. z. Tento zoznam bude minimálne 1 x ročne
prehodnocovať v úzkej súčinnosti so ZV ZO OZ. Drobnú údržbu OOPP si budú
vykonávať zamestnanci. Opravu a čistenie poskytovaných OOPP bude znášať
zamestnávateľ na vlastné náklady. Zoznam OOPP tvorí neoddeliteľnú súčasť (prílohu)
KZ.
5. Zamestnávateľ bude uplatňovať nekompromisný postup pri zistení porušenia
bezpečnostných predpisov zamestnancom. Zamestnanec je povinný podrobiť sa dychovej
skúške pri podozrení z použitia alkoholických nápojov, odmietnutie sa bude považovať
ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
6. Zamestnávateľ v súčinnosti so ZO OZ PP umožnia výkon odborovej kontroly BOZP
inšpektorom bezpečnosti práce pri OZ PP na Slovensku vo vybraných prevádzkach
a priestoroch podľa § 149 Zákonníka práce.
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7. Zamestnávateľ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., § 19 zabezpečí dostatočný počet
zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci po dohode so
základnou odborovou organizáciou.
8. Náklady spojené so zabezpečovaním starostlivosti o BOZP znáša zamestnávateľ, tieto
náklady nesmie preniesť na zamestnanca, podľa § 6 os. 10 zákona č. 124/2006 Z. z.

Časť VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto kolektívna zmluva nadobúda platnosť dňom 1.5.2013 a jej účinnosť končí
podpísaním novej kolektívnej zmluvy, najneskoršie uplynutím lehoty stanovenej v § 6
zákona o kolektívnom vyjednávaní.
2. V dobe účinnosti podľa časti VII. bodu 1 je zamestnávateľ v prípade zlúčenia, splynutia,
rozdelenia organizácie alebo iných zmien podľa zákona č. 92/1991 Zb. v platnom znení
povinný písomne vyrozumieť nového zamestnávateľa, resp. nadobúdateľa o existencii
tejto podnikovej kolektívnej zmluvy. Toto oznámenie poskytne v rovnakom termíne aj
príslušnému odborovému orgánu.
3. Zmluvné strany sú oprávnené písomne navrhnúť zmeny (dodatky) obsahu tejto
kolektívnej zmluvy, resp. jej zmeny a zaväzujú sa o nich rokovať. Po obdŕžaní
písomného návrhu na zmenu tejto kolektívnej zmluvy je druhá strana povinná reagovať
písomnou formou najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvíjať maximálne úsilie voči štátnej správe pri
zabezpečovaní stability právnych noriem v oblasti sociálnej a podnikovej.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú vyhodnotiť príslušné plnenie tejto zmluvy najneskôr do
uplynutia 6 mesiacov odo dňa jej platnosti na úrovni signatárov.
6. Záverečné vyhodnotenie plnenia tejto zmluvy bude vykonané pri zahájení nového
kolektívneho vyjednávania.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú usmerniť svojich členov tak, aby v záujme zachovania
sociálneho zmieru neprijímali žiadne výzvy alebo podobné dokumenty od iných
odborových združení alebo politických strán, okrem dokumentov prijatých signatármi
Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a tejto kolektívnej zmluvy.
V Uliči,

28.máj 2013

Za zamestnávateľa:

Ing. Alexej N é m e t h
riaditeľ podniku

Za Závodný výbor ZO OZPP:

Oľga D ž u p i n k o v á
predsedníčka ZV ZO OZPP
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Náhrada za používanie vlastnej motorovej píly

Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že zamestnanec pri pracovnej činnosti uvedenej
v pracovnej zmluve bude používať vlastnú motorovú reťazovú pílu.
Náhrada za používanie vlastnej motorovej píly sa poskytuje podľa týchto zásad:
1) Zamestnanec
 má pílu v osobnom vlastníctve,
 zabezpečuje si sám všetky opravy, údržbu, vrátane nákupu náhradných dielov,
 obstaráva si sám čistiace a hygienické potreby,
 nakupuje si sám pohonné hmoty a mazadlá (benzín, olej motorový, olej mazací).
2) Sadzba sa udáva v € / na redukovanú normohodinu (rNh), resp. v €/m3
3) Životnosť motorovej píly sa určuje na
priemerná spotreba
benzín
olej motorový
olej mazací

5.100 rNh
0,323 rNh
0,0129 rNh
0,0134 rNh

4) Výška náhrady a normy spotreby rezacích reťazí, vodiacich líšt a záberových prstencov pre
jednotlivé skupiny píl budú uvedené v PKZ.
5) Výška náhrady sa bude prispôsobovať vývoju cien v jednotlivých kalkulačných položkách za
podmienky, ak celková sadzba náhrady za používanie vlastnej motorovej píly sa zmení o + - 5
%.
6) Práce v časovej mzde sú riešené osobitným predpisom.
7) Zaradenie konkrétnej motorovej píly do skupiny pre výpočet náhrad sa vykoná podľa tabuľky:
Skupina píl

Objem valca
(cm3)
do 50
51 a viac

Ľahké
Stredné - ťažké
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Skupina píl:

ľahké

Položka

Náhrady
Množstvo %, ks

EUR s DPH

Priemerné ceny:
- Kompletnek píly
- Rezacej časti
- Vodiacej lišty
- Záber.prstenca
- Motor.časti píly

724,00
13,00
25,00
6,00
680,00

Životnosť píly, rNh

5100

1. Odpisy

100 %

724,00

2. Poistné

7,5 %

54,30

3. Opravy a kontroly motorovej časti píly:
- ND
- opravy
- kontroly
4. Údržba a čistenie píly

32 %
3,7 %
2,2 %
5%

217,60
25,16
14,96
36,00

16 ks
20 %
16 %

208,00
41,60
33,28

6 ks
10 %

150,00
15,00

8 ks

48,00

5. Rezacie reťaze:
- počet
- opravy
- údržba
6. Vodiace lišty:
- počet
- opravy
7. Záberové prstence:
- počet
8. Pohonná zmes:
- benzín
- motorový olej
9. Mazací olej:
- ekopil
SPOLU EUR
EUR/rNh-1

1 647 l
66 l

2 470,50
264,00

683 l

1 052,60
5 355,00
1,05
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Skupina píl:

stredné - ťažké

Položka

Náhrady
Množstvo %, ks

EUR s DPH

Priemerné ceny:
- Kompletnek píly
- Rezacej časti
- Vodiacej lišty
- Záber.prstenca
- Motor.časti píly

929,00
20,00
36,00
8,00
865,00

Životnosť píly, rNh

5100

1. Odpisy

100 %

929,00

2. Poistné

7,5 %

69,67

3. Opravy a kontroly motorovej časti píly:
- ND
- opravy
- kontroly
4. Údržba a čistenie píly

40 %
5,3 %
2,2 %
10 %

345,60
45,84
19,03
92,90

22 ks
20 %
16 %

440,00
88,00
70,40

9 ks
10 %

324,00
32,40

10 ks

80,00

5. Rezacie reťaze:
- počet
- opravy
- údržba
6. Vodiace lišty:
- počet
- opravy
7. Záberové prstence:
- počet
8. Pohonná zmes:
- benzín
- motorový olej
9. Mazací olej:
- ekopil
SPOLU EUR
EUR/rNh-1

1 647 l
66 l

2 470,50
264,00

683 l

1 052,66
6 324,00
1,24
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Platový Dĺžka
stupeň odbornej
praxe v
rokoch

TARIFNÁ TRIEDA – POŽIADAVKA VZDELANIA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Z

S

S

S

ÚS

ÚS

ÚS/V

V

V

V

V

I.

do 1

337,70 337,70 339,00 341,00 354,00 372,00 427,00 483,00 521,00 596,00 669,00

II.

do 3

337,70 338,00 340,00 342,00 362,00 380,00 438,00 494,00 534,00 610,00 686,00

III.

do 5

337,70 339,00 341,00 349,00 370,00 390,00 447,00 505,00 546,00 624,00 702,00

IV.

do 7

338,00 340,00 342,00 357,00 378,00 398,00 457,00 517,00 559,00 639,00 719,00

V.

do 9

339,00 341,00 345,00 364,00 386,00 406,00 466,00 528,00 572,00 654,00 735,00

VI.

do 11

340,00 342,00 352,00 372,00 395,00 415,00 477,00 539,00 584,00 668,00 751,00

VII.

do 13

341,00 343,00 359,00 380,00 403,00 423,00 486,00 550,00 597,00 683,00 768,00

VIII.

do 15

342,00 345,00 367,00 387,00 411,00 432,00 496,00 562,00 610,00 697,00 784,00

IX.

do 17

343,00 352,00 374,00 396,00 419,00 441,00 506,00 573,00 623,00 711,00 801,00

X.

do 19

344,00 359,00 381,00 404,00 427,00 449,00 517,00 583,00 637,00 726,00 817,00

XI.

do 21

345,00 366,00 388,00 411,00 436,00 457,00 527,00 595,00 649,00 740,00 833,00

XII.

do 23

350,00 372,00 397,00 419,00 444,00 466,00 536,00 606,00 662,00 755,00 850,00

XIII.

do 25

356,00 379,00 404,00 426,00 452,00 475,00 546,00 617,00 675,00 770,00 866,00

XIV.

do 27

362,00 386,00 411,00 435,00 460,00 483,00 557,00 628,00 688,00 785,00 883,00

XV.

do 29

369,00 394,00 418,00 443,00 468,00 492,00 567,00 640,00 701,00 800,00 899,00

XVI.

do 31

375,00 401,00 426,00 450,00 477,00 500,00 577,00 651,00 714,00 815,00 915,00

XVII.

do 33

382,00 408,00 434,00 458,00 485,00 509,00 586,00 662,00 727,00 829,00 932,00

XVIII.

do 35

388,00 415,00 441,00 466,00 493,00 518,00 597,00 673,00 740,00 845,00 947,00

XIX.

nad 35

396,00 422,00 448,00 475,00 501,00 527,00 607,00 685,00
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