
DOPLNOK		č.	2	

ku	Kolektívnej	zmluve	uzatvorenej	na	rok	2016	
 
 

 
 
 

 
v súlade s ustanovením § 31 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a predpisov, § 231 zákonníka 
práce a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších zmien a 
predpisov 
 
medzi 
 
 
ZAMESTNÁVATEĽOM: 
 
Mesto Hurbanovo 
zastúpené Mgr. Ildikó Basternáková – primátorkou mesta  
 
 
a 
 
 
ODBOROVOU  ORGANIZÁCIOU: 
 
Základná organizácia Odborového zväzu SLOVES pri Meste Hurbanovo  
zastúpená Mgr. Rolandom Hulkom – predsedom základnej organizácie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  V zmysle článku IV. Kolektívnej zmluvy sa s účinnosťou od 1. 3. 2017  mení 
znenie nasledovne: 
 
 
 
 

Článok VII. 
Pracovný pomer, pracovný čas 

 
  Pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú je možné predĺžiť alebo opätovne 
dohodnúť nad ustanovený rámec v zmysle § 48 ods. 2 ZP (§ 48 ods.4 písm. d) zamestnancom 
vykonávajúcim  aktivačnú činnosť v zmysle § 52 zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách 
v zamestnanosti, zamestnancom vykonávajúcich sociálnu činnosť v teréne a zamestnancom 
v chránenej dielni.  
  Zamestnancom pre pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné 
s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme ( príloha č. 2 Nariadenia 
vlády SR č. 341/2004 Z.z.)  sa určuje tarifný plat podľa § 7 ods. 4 OVZ – každému prislúcha 
min. platový stupeň 10 (§ 7 ods. 5 OVZ) okrem zamestnancov, ktorí sú prijatý v rámci 
projektov. 

Pracovný čas zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne, u zamestnanca, ktorý má 
pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách 
v dvojzmennej prevádzke na 36 a ¼ hodiny týždenne a u zamestnanca, ktorý má pracovný čas 
rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách trojzmennej 
prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke na 35 hodín týždenne.  

Pre zamestnancov mestskej polície okrem zamestnancov chránenej dielne platí 
v súlade s §§§ 90,91,92 ZP nepretržitá prevádzka. 

Pracovná zmena: v trvaní 12 hod.     -     od 7.00 hod.     do 19.00 hod. 
- od 19.00 hod.   do 7.00 hod. 

                                        Čistý pracovný čas je 10,5 hod..  
Prestávka  v práci: prestávka v práci v rozsahu 30 minút po 5 hodinách služby sa 

predlžuje o ďalších 60 minút, na ktorú má nárok  po 8 hodinách od nástupu do služby (30 
min. + 60 min.) – prestávka sa nezapočítava do pracovného času. 
   Pracovný čas  upratovačky v CVČ Hurbanovo bude rozdelený na dve časti (§ 90 ods. 
6 ZP). 
 

Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú týmto doplnkom dotknuté, ostávajú naďalej 
v platnosti v nezmenenej podobe. 
 
 

V Hurbanove dňa  28. 2. 2017 
 
Za odborovú organizáciu:                                                                   Za zamestnávateľa: 
 
 
  
 
 
...................................                                                                      ............................................                          
  Mgr. Roland Hulko                                                                      Mgr. Ildikó Basternáková                         
      predseda ZO                                                                                        primátorka mesta 



Základná organizácia SLOVES 
pri Meste Hurbanovo 

Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo 
 
 
 
  Svojim podpisom vyjadrujem súhlas s uzavretím Doplnku ku Kolektívnej zmluve 
medzi Mestom Hurbanovo a ZO SLOVES pri Meste Hurbanovo, týkajúcej sa zmeny 
pracovného času pre Mestskú políciu Hurbanovo s účinnosťou od 1. marca 2017 
v nasledovnom znení: 

 
Článok VII. 

Pracovný pomer, pracovný čas 
 ........ 

Pre zamestnancov mestskej polície okrem zamestnancov chránenej dielne platí 
v súlade s §§§ 90,91,92 ZP nepretržitá prevádzka. 

Pracovná zmena: v trvaní 12 hod.     -     od 7.00 hod.     do 19.00 hod. 
- od 19.00 hod.   do 7.00 hod. 

                                        Čistý pracovný čas je 10,5 hod..  
Prestávka  v práci: prestávka v práci v rozsahu 30 minút po 5 hodinách služby sa 

predlžuje o ďalších 60 minút, na ktorú má nárok  po 8 hodinách od nástupu do služby (30 
min. + 60 min.) – prestávka sa nezapočítava do pracovného času. 
 ....... 
 
 
  V Hurbanove, dňa 23. 02. 2017 
 
 
Meno      Podpis 
 
Jozef Daráž     ……………………………… 
 
Árpád Daráž     ……………………………… 
 
Zsolt Haris     ……………………………… 
 
Ing. Ľudovít Kollár    ……………………………… 
 
Igor Krutošík     ……………………………… 
     
Kristián Kuvik    ……………………………… 
 
František Schvarcz    ……………………………… 
 
Ladislav Vančo    ……………………………… 
 
Jaroslav Kováč    ……………………………… 
 
Jozef Záček     ……………………………… 



 
 


