












































Kolektívna zmluva na rok 2017 

písm. a) a b) ZP, najneskôr 15 dní pred ich uskutočnením, zamestnávateľ sa zaväzuje 
rokovať s VZO o opatreniach na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov týchto zmien na 
zamestnancov, 
2. o vzniku platobnej neschopnosti (§ 22 ods. 1 ZP),
3. o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov(§ 29 ods. 1 ZP),
4. o dohodnutých nových pracovných pomeroch(§ 47 ods. 4 ZP),
5. o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u zamestnávateľa uvoľnili(§ 48, ods.
8 ZP),
6. o možnosti pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný
pracovný čas (§ 49, ods. 6 ZP),
7. o využívaní dočasných zamestnancov (§ 58 ods. 1 O písm. d) ZP)
8. o pravidelnom zamestnávaní zamestnancov v noci(§ 98 ods.7 ZP),
9. o zásadných zmenách zavádzania techniky a technológie a nových opatrení na
ochranu života, zdravia pri práci a ekológie,
10. o systéme hodnotenia zamestnancov.

2.4 Právo na kontrolu 

Právo na kontrolu znamená, že zamestnávateľ poskytne VZO všetky podklady potrebné 
na vykonanie kontroly, zabezpečí účasť svojho zástupcu pri vykonaní kontroly, umožní 
vstup členom VZO do všetkých svojich priestorov, v ktorých je to na vykonanie 
kontroly potrebné. 
V prípade zistenia nedostatkov musí zamestnávateľ bez zbytočného odkladu zabezpečiť 
nápravu. 
VZO má právo vykonávať kontrolu nad stavom BOZP v zmysle ust.§ 149 ZP, kontrolu 
dodržiavania pracovnoprávnych, vrátane mzdových predpisov, predpisov v oblasti 
stravovania, ochrany pracovného prostredia, tejto KZ a príslušných ustanovení ZP. 

2.4. l VZO za podmienok upravených v § 239 ZP je oprávnený najmä: 
a) vstupovať na pracoviská zamestnávateľa v čase dohodnutom so zamestnávateľom a
ak sa so zamestnávateľom nedohodnú, najneskôr do troch pracovných dní po oznámení
zamestnávateľovi o vstupe na jeho pracoviská(§ 230, ods. 4 sa použije primerane)
b) vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady
c) podávať návrhy na zlepšovanie pracovných podmienok,
d) vyžadovať od zamestnávateľa, aby dal pokyn na odstránenie zistených nedostatkov,
e) navrhovať . zamestnávateľovi alebo inému orgánu poverenému kontrolou
dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, aby uplatnil vhodné opatrenia voči vedúcim
zamestnancom, ktorí porušujú pracovnoprávne predpisy alebo povinnosti vyplývajúce
pre nich z KZ,
f) vyžadovať od zamestnávateľa informácie o tom, aké opatrenia boli vykonané na
odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly,

Súhlas s obsahom Prílohy č. l KZ potvrdzujú zmluvné strany svojim podpisom. 
V Košiciach dňa: :}II J "'v 1i 
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Marián Stankovič 
predseda 

ZO OZ KOVO 
pri SMsZ v Košiciach 
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Ing. R bert T rtík 
riaditeľ 

SMsZ v Košiciach 









































Kolektívna zmluva na rok 2017 

Pracovné iubileá - zamestnancovi, ktorý dovŕši pracovné jubileum 20, 25, 30, 35, 40 a 45 
rokov od prvého vstupu do zamestnania a ktorý je zamestnaný v organizácii viac než 5 rokov, 
bude mu poskytnutá odmena z fondu vo výške 166,00 €. 
Ostatné výdavkv - v rámci ostatných výdavkov organizácia môže v prípade finančných 
možností poskytnúť príspevok na regeneráciu pracovnej sily, na sociálne výpomoci, na 
kultúrne a športové podujatia, paušálnu náhradu na cestovné, prípadne príspevok na 
občerstvenie pre zamestnancov organizácie pri príležitosti organizovania posedení (napr. 
z príležitosti výročia založenia organizácie, záver a zahájenie kalendárneho roka a pod.) 

Príspevok z fondu zamestnávateľ nemôže poskytovať na účely odmeňovania za prácu. 
Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu nadobúdajú účinnosť dňom podpísania 

zásad, resp. dňom nadobudnutia platnosti Kolektívnej zmluvy. 

V Košiciach dňa J 1 J ZotJ;J. 
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