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Stredná odborná škola, Horný Smokovec 261 06201Vysoké Tatry
ako zamestnávatel'
zastúpený , nNbr. Peter Slančo

a

záI<Iadná organizácia odborového zlázupracovníkov školstva a vedyna Slovensku,
pri strednej odbornej škole v Hornom smokovci, vysoké Tatry
v zastúpení : Mgr. Beáta Sisková

ako zmluvné strany,

uzatvárajútúto

KoLEKTÍvxtl ZMILt]vt]

NA RoK 2017
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I.
všeobecné ustanovenia

1. Kolektivna zmluva je uzavretá vsúlade s §2. odst. l zákona č.2 l199I Zb. o kolektívnom
.,,yjednávaní. v znení úprav.

2. Ciel'om Kolektívnej zmluvy je priaznivejšia úprava pracovných podmienok vrátane mzdových
podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov SOŠ v Flornom Smokovci na rok 2017.

il.
Pracovné podmienky a podmienky zamestnania

1. Pracovný čas sa stanovuje na37,5 hodín týždenne.

2. Základná výmera dovolerrky je pát' týždňov. Dovoienka vo výmere šiestich tÝždňov patr.l
Zamestnancovi. ktorý do konca kalendárneho roka dovřši najmenej 33 rokov veku, Dovolenka
r,rčitel'ov vrátane riaditel'a školy a_|eho zástupcov, majstrov odbornej výchovy je devát' týždňov
v kalendárnom roku.

3. Stupnice platových taríf aplaty zamestnancov sa od 1. januára2017 riadia podl'a aktuálnych
právnvch predpisov :

a) platové tarify pedagogických zamestnancov podl'a zákona č.2I712016 Z. z., ktorým sa mení
a doplňa zákon č. 55312003 Z. z. o cldmeňovani niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záuime. s účinnost'ou od 0i .09.2016.
b) platové tariíy nepedagogických zamestnancov podl'a nariadenia vlády č.36612016 Z. z.,ktorým
Sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríť zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme" s účinnost'ou od 01 .0I.2017.

4. Zanrestnávatel' vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer z dóvodov uvedených v
§ 63, odst.l. písm. a) alebo b) Zákonníka práce o d s t u p n é v zmysle § 76. podfa podmienok
v ňom uvedených.

5. Pri prvom skončeni pracovného pomeru po nadobudnuti nároku na starobný dóchodok,
PreclČasný Starobný dÓchodok alebo invalidný dóchodok, zamestnávatel' poskytne zamestnancovi
o d ch o d n é nad ustanovený rozsah podl'a § 76 odst.6 Zákonníka práce vo výške dvoch
ťunkČných platov zamestnanca. To znatnenáodchodné vo výške 3 funkčných platov.

6, Zamestnávateť Poskytne odmenu zamestnancovi školy za pracovné zásluhy pri dosialrnutí 50
rokov veku a to vo výške jedného ťunkčného platu v prípade jej úhrady od zriaďovatefa PSK.

7. a) VýŠka príspevktr rra doplnkové dócliodkové poistenie vzmluváchuzatvorených počas roka
2016 je vo výške 4 %o z objemu zťrčtovarrých miezd zamestnancov.

b) Dohodnutá výška platenia prispevkov na doplnkové dóchodkové poistenie v uzatvorenej
zamestnávatefských zmluvách do 31 .12.2007 v sume 3 aÁ. sa od 1.2.2008 zmenila na výšku 4 aÁ a
aj počas roka 20l 7 ostáva vo výške 4 9/o.
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8. CelkolÝ pddel do ryiilneho fondu je tvorený :

a) porim$n Édelom vo výške I,00 Yo,

b) ď.BřL triddm vo výške 0,05 Yo,

n rfu Hých platov zamestnancov S OŠ, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za
btryď_

9_ 'mnrirraeť poskytne svojim zamestnancom bezplatne priestory odborných učební
c*prie 3 pdpravy pokrmov, pri príležitosti ich životných jubileí.

l& Vptpade vzavtetia Dodatku, kdohode o spolupráci podpísanej dňa 31.03.2003, medzi PSK
eradou zil<Ladných organizácií OZPŠaV vo vsl. regióne sa uvedená zmlrva doplní o ustanovenia,
ltoré dodatok obsahuj e.

ll. Vzmysle Opatrenia č.30912016 Ministerstva práce, sociálnych vecí arodiny Slovenskej
republiky zo día 09.II.2016 o sumách stravného sa cena stravných lístkov od 0l.tr2.2016 rrení
nasledovne:

- cena stravného lístka
z toho

príspevok zamestnávatel'a
príspevok zo sociálneho fondu
doplatok zamestnanca

Prílohou Kolektívnej zmluvy je Rozpočet Sociálneho fondu na rok 2017.

ilI.
záverečné ustanovenia

l.Plnenie kolektívnej zmluvy budú štvrťročne vyhodnocovat' zmlttvné strany na požiarlanie jednej
zo zmluvných strán. Po tomto hodnotení móže ktorákofvek zo zmluvných strán požíadat'o zmenu
alebo doplnenie tejto kolektívne.j zmltrvy.

2. Kolektívna zmluva nadobúda platnost'dňorn podpisr_r zt-nlul,tlínri strananri.
Kolektívna zmluva sa uzatvára na rok 2017 a nadtlbťrda lLčinnost' 1. jantrára 2017 a konči
3 1 .decembra 2011 .

3. Znllr-rrtlé stranl tra znak súhlaslr s Ltredell..,-l Kojek:lrnLr,-] zi]lILl\t]tl tťlto podpisqjťr.

Horll., S:lloktlr ec. (,)9.01.]01 7

3.40 eur

2.10 eur
0.30 eur
1"00 eur


