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PRACOVNÝ PORIADOK
ZAMESTNANCOV OBCE NESLUŠA
Obec Neslusaa zastuepena e starostom obce Neslusaa ako satatutaernym orgaenom
zamestnaevateľa v pracovnopraevnych vzťahoch v zmysle ustanovenia § 84 zaekona
ca. 311/2001 Z.z. Zaekonník pek praece (ďalej len  len nZaekonník pek praecenov ustanovenia § 13
ods. 4 pík pesm. do zaekona ca. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeník pe (ďalej len  len nzaekon o
obecnom zriadeník peno a ustanovenia § 12 zaekona ca. 552/2003 Z.z. o vyekone praece
vo verej len nom zaeuj len me (ďalej len  len nzaekon o vyekone praece vo verej len nom zaeuj len meno
vydaeva tento PRACOVNÝ P PORIADOK ZAMESTNANCOV OBCE NESLUSŠA.
PRVAP CŠASTŠ
UPVODNEP USTANOVENIA
§1
(1o Pracovny e poriadok Obce Neslusaa (ďalej len  len npracovny e poriadokno blizasaie
konkretizuj len e v suelade s praevnymi predpismi vybrane e ustanovenia Zaekonník peka
praece a zaekona o vyekone praece vo verej len nom zaeuj len me podľa osobitnyech podmienok
Obce Neslusaa ako zamestnaevateľa (ďalej len  len nzamestnaevateľno.
(2o Pracovnye poriadok j len e zaevaý znye pre zamestnaevateľav vsaetky j len eho organizacanee
j len ednotky a vsaetkyech zamestnancovv ktorík pe sue so zamestnaevateľom v pracovnom
pomere na zaeklade pracovnej len  zmluvy:
aozamestnanci Obce Neslusaav
bo vedueci zamestnanci ( riaditeľ v DOSvMSŠvZSŠv CVCŠov
co hlavnye kontroloer
(3o Ak z povahy veci nevyplyeva inakv pracovnye poriadok sa primerane vzťahuj len e
na :
ao starostuv
bozamestnancov prij len atyech za uecaelom vykonaevania verej len noprospesanyech praecv
cozamestnancov na zaeklade dohoo d o praecach vykonaevanyech mimo pracovneeho
pomeru.
§2
Zaekaz diskriminaecie
(1o Zamestnaevateľ v pracovnopraevnych vzťahoch vocai zamestnancom j len e povinnye
dodrzaiavať zaekaz diskriminaecie a dodrzaiavať princík pep zaekazu priamej len  alebo
nepriamej len  diskriminaecie a princík pep rovnakeeho zaobchaedzania.
(2o Priama diskriminaecia j len e konanie alebo opomenutiev pri ktorom sa s osobou
zaobchaedza menej len  priaznivov ako sa zaobchaedzav zaobchaedzalo alebo by sa mohlo
zaobchaedzať s inou osobou v porovnateľnej len  situaecii.
(3o Nepriama diskriminaecia j len e navonok neutraelny predpisv rozhodnutiev pokyn
alebo praxv ktore e znevyehodnauj len u e osobu v porovnaník p e s inou osobou; nepriama
diskriminaecia nie j len ev ak takyeto predpisv rozhodnutiev pokyn alebo prax sue
obj len ektík pevne odoo vodnene e sledovaník pem opraevneneeho zaeuj len mu a su e primerane e a
nevyhnutnee na dosiahnutie takeeho zaeuj len mu.
(4o Zamestnaevateľ nesmie bez vaezanych doo vodov spocaík pevaj len uecich v osobitnej len  povahe
cainnostík p e zamestnaevateľa naruesaať suekromie zamestnanca na pracovisku a v
spolocanyech priestoroch zamestnaevateľa tyemv zae ho monitoruj len ev vykonaeva zaeznam
telefonickyech hovorov uskutocanaovanyech technickyemi pracovnyemi zariadeniami
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zamestnaevateľa a kontroluj len e elektronicku e posatu odoslanu e z pracovnej len 
elektronickej len  adresy a dorucaenue na tueto adresu bez tohov aby ho na to vopred
upozornil. Ak zamestnaevateľ zavaedza kontrolny e mechanizmusv j len e povinnye
prerokovať so zamestnancami rozsah kontrolyv spoo sob j len ej len  uskutocanenia ako aj len 
dobu j len ej len  trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontrolyv spoo sobe j len ej len 
uskutocanenia ako aj len  dobe j len ej len  trvania.
(5o Zamestnanecv ktorye sa domnievav zae j len eho suekromie na pracovisku alebo v
spolocanyech priestoroch bolo narusaenee nedodrzaaník pem podmienok podľa odseku 4v
moo zae sa obraetiť na sued a domaehať sa praevnej len  ochrany.
(6o Spory medzi zamestnancom a zamestnaevateľom o naeroky z
pracovnopraevnych vzťahov prej len ednaevaj len ue a rozhoduj len ue suedy.
§3
Predzmluvnee vzťahy
(1o Predzmluvne e vzťahy vznikaj len u e predovsaetkyem medzi buduecim
zamestnaevateľom a uchaedzacaom o zamestnanie esate pred uzavretík pem pracovnej len 
zmluvy. Porusaeník pem povinnostík p e vyplyevaj len uecich z ustanovenia § 41 ods. 5v6 a 8
Zaekonník peka praece zo strany budueceho zamestnaevateľa ma e uchaedzac a praevo na
primeranue penaazanue naehradu v sume rovnaj len uecej len  sa j len edneemu mesacaneemu platuv
ktorye by mu patril podľa § 41 ods. 1Zaekonník peka praece.
(2o Uchaedzac a o praecu mae vocai buduecemu zamestnaevateľovi podľa § 41 ods. 7
Zaekonník peka praece esate pred uzavretík pem pracovnej len  zmluvy informacanue povinnosť
vzťahuj len uecu sa naj len maý  na skutocanostiv ktoree by braenili vyekonu doj len ednanej len  praecev
alebo by mohli zamestnaevateľovi spoo sobiť sakoduv ako aj len  informacanue povinnosť o
dlPzake pracovneeho caasuv ak mae pracovnye pomer u ineeho zamestnaevateľav ak ide o
mladistveeho. Ak porusaeník pem informacanej len  povinnosti utrpík pe budueci zamestnaevateľ
uj len muv mae praevo uplatnenia naehrady sakody vocai uchaedzacaovi.
(3o Uchaedzaca o zamestnanie na pozaiadanie budueceho zamestnaevateľa predlozaík pe
pracovnye posudok a potvrdenia o predchaedzaj len uecich zamestnaniach.
(4o Budueci zamestnaevateľ j len e povinnye oboznaemiť uchaedzacaa o praecu s praevami a
povinnosťamiv ktore e pre neho vyplynu e z pracovnej len  zmluvyv s pracovnyemi
podmienkami a mzdovyemi podmienkamiv za ktoryech mae praecu vykonaevať.
§4
Podmienky vyekonu praece vo verej len nom zaeuj len me
(1oZamestnancom pri vyekone praece vo verej len nom zaeuj len me sa moo zae stať len fyzickae
osoba splPnaaj len ueca predpoklady ustanovenee v § 3 zaekona ca. 552/2003Z.z. o vyekone
praece vo verej len nom zaeuj len mev ktoree musík pe zamestnanec splPnaať po celye caas vyekonu
praece vo verej len nom zaeuj len me. Predpoklady na vyekon funkcie hlavneeho kontroloera
upravuj len e zaekon ca. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeník pe a vzťahuj len ue sa na neho vsaetky
praeva a povinnosti ostatneeho vedueceho zamestnanca podľa zaekona ca.
552/2003Z.z. o vyekone praece vo verej len nom zaeuj len mev ak zaekon ca. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadeník pe neustanovuj len e inak.
(2oFyzickae osoba j len e povinnae preukaezať svoj len u bezuehonnosť vyepisom z registra
trestov nie starsaík pem ako 3 mesiace. Splnenie kvalifikacaneeho predpokladu
preukazuj len e predlozaeník pem overenej len  koepie dokladu o naj len vysasaom ukoncaenom stupni
vzdelania a dokladom o splneník pe osobitnyech kvalifikacanyech predpokladovv ak to
vyzaaduj len e vsaeobecne zaevaý zny e praevny predpis (napr. zaek. ca. 50/1976 Zb. o
uezemnom plaenovaník pe a stavebnom poriadkuo.
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(3o O vyekon praece vo verej len nom zaeuj len me sa moo zae uchaedzať fyzickae osobav ktorae
splPnaa kvalifikacany e predpoklad (§ 2 zaekona ca. 553/2003 Z.z. o odmenaovaník pe
niektoryech zamestnancov pri vyekone praece vo verej len nom zaeuj len me a o zmene a
doplneník pe niektoryech zaekonovo.
(4o Zamestnaevateľ sa starae o prehlbovanie kvalifikaecie zamestnancov alebo o j len ej len 
zvysaovanie. Zamestnanec j len e povinnye suestavne si prehlbovať kvalifikaeciu na vyekon
praece doj len ednanej len  v pracovnej len  zmluve individuaelnym satuediomv resp. inovacanyemi
alebo tematickyemi kurzami po odsuehlaseník p e satatutaernym zaestupcom
zamestnaevateľa.
(5o Zamestnaevateľ posudzuj len e splnenie kvalifikacanyech predpokladov podľa
vydaneeho rezortneeho kataloegu pre dusaevne e a manuaelne pracovne e cainnostík pev
vychaedzaj len uec z vykonaevania naj len naerocanej len saej len  pracovnej len  cainnosti a podľa tohto
pracovneeho poriadku.
§5
UPcaastník peci pracovnopraevnych vzťahov
(1o Zamestnanci su e fyzicke e osobyv ktore e su e v pracovnom pomere so
zamestnaevateľom na zaeklade pracovnej len  zmluvy. Sue to zamestnanci organizacanou
satruktuerou zacaleneník p e pod Obecny e uerad v Neslusaiv hlavny e kontroloer a ďalsaík pe
zamestnanci podľa § 1 tohto pracovneeho poriadku.
(2o Osoby vo verej len nej len  funkciiv ktora e sa nevykonaeva v pracovnom pomere sue
starosta obce a zaestupca starostu. Postavenie starostu obcev zaestupcu starostu sue
upravenee v ustanoveník pe zaekona ca. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeník pe. Na nich sa
tento pracovny e poriadok vzťahuj len e len v tom prík pepadev ak osobitny e predpis
neustanovuj len e inak.
(3o Zamestnaevateľ moo zae na plnenie svoj len ich ueloh alebo na zabezpecaenie svoj len ich
potrieb vyenimocane s fyzickyemi osobami uzatvaerať dohody o praecach
vykonaevanyech mimo pracovneeho pomeru.
(4o SŠtatutaernym orgaenom v pracovnopraevnych vzťahoch j len e starosta obce. Ak nie
j len e ďalej len  stanovene e inakv vykonaeva starosta obce praeva a povinnosti
zamestnaevateľa osobne.
§6
Osobitnee ustanovenia pre vybranee pracovnee funkcie a pozík pecie
(1o Voľba alebo vymenovanie ako predpoklad na vyekon praece vo verej len nom
zaeuj len me (podľa § 3 odst. 1 pík pesm. eo zaekona ca. 552/2003 Z.z. o vyekone praece vo
verej len nom zaeuj len meo sa vyzaaduj len e v prík pepade nasledovnyech funkciík pe :
a/ hlavnye kontroloer obce (§ 18 ods. 1 zaekona 369/1990 Zb. o obecnom zriadeník peo
(2o Zamestnanci moo zau popri svoj len om zamestnaník p e vykonaevanom v pracovnom
pomere vykonaevať inu e zaerobkovu e cainnosťv ktora e ma e k predmetu cainnosti
zamestnaevateľa konkurencany e charakterv len s predchaedzaj len uecim pík pesomnyem
suehlasom zamestnaevateľa. Ak sa zamestnaevateľ nevyj len adrík pe do 15 dník pe od dorucaenia
zaiadosti zamestnancav platík pev zae suehlas udelil. Zamestnaevateľ moo zae udelenye suehlas
z vaezanych doo vodov pík pesomne odvolať;v pík pesomnom odvolaník p e suehlasu j len e
zamestnaevateľ povinny e uviesť tieto
doo vody.Po
odvolaník p e suehlasu
zamestnaevateľom j len e zamestnanec povinnye bez zbytocaneeho odkladu zaerobkovue
cainnosť skoncaiť spoo sobom vyplyevaj len uecim z prík peslusanyech praevnych predpisov.
(3o Hlavnye kontroloer nesmie podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zaekona 369/1990 Zb.
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o obecnom zriadeník p e bez suehlasu obecneeho zastupiteľstva podnikať alebo
vykonaevať inu e zaerobkovu e cainnosť a byť calenom riadiacichv kontrolnyech alebo
dozornyech orgaenov praevnickyech osoo b.
(4oVedueci zamestnanci sue povinník pe pocaas vykonaevania svoj len ej len  funkcie deklarovať
svoj len e maj len etkovee pomery v suelade s ustanoveník pem § 10 ods.1 zaek. ca. 552/2003 Z.z.v
a to v lehote do 30 dník pe od ustanovenia na miesto zamestnanca a do 31. marca
kazadeeho kalendaerneho roka.
(7o Ustanovenia § 10 ods.1 zaek. ca. 552/2003 Z.z. sa nevzťahuj len ue na zamestnancovv
ktorík pe vykonaevaj len u e pracovnee cainnosti remeselneev manuaelne alebo manipulacanee s
prevahou fyzickej len  praece.
§7
Vznik pracovneeho pomeru
(1o Pracovny e pomer medzi fyzickou osobou a Obecnyem ueradom sa zakladae
pík pesomnou pracovnou zmluvouv ktoru e podpisuj len u e zamestnanec a starosta obce.
Pracovnye pomer sa uzatvaera spravidla na dobu neurcaitue. Pracovnue zmluvu na
dobu urcaitu e mozano dohodnueť naj len dlhsaie na dva roky. PredlPzaiť alebo opaý tovne
dohodnueť pracovnye pomer v raemci dvoch rokov mozano naj len viac dvakraet. DŠalsaie
predlPzaenie alebo opaý tovnee dohodnutie pracovneeho pomeru do dvoch rokov alebo
nad dva rokyv mozano len z doo vodov uvedenyech v ustanoveník p e § 48 ods. 4
Zaekonník peka praece.
(2o Osobitne e predpoklady na vyekon funkcie hlavneeho kontroloerav j len eho voľbuv
zaenik vyekonu funkcie a zaenik pracovneeho pomeru sue upravenee v ustanoveniach
zaekona ca. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeník pe.
(3o Oboznaemenie zamestnanca s praevami a povinnosťamiv ktore e pre neho
vyplyevaj len u e z pracovnej len  zmluvyv s pracovnyemi a mzdovyemi podmienkamiv za
ktoryech mae praecu vykonaevať pred uzatvoreník pem pracovnej len  zmluvy (§ 41 ods. 1
Zaekonník peka praeceo a pri naestupe do zamestnania (§ 47 ods. 2 Zaekonník peka praeceo
vykonaeva starosta obecneeho ueradu s prík peslusanyem zamestnancom pre personaelnu
oblasť osobnyem pohovorom a poskytnutík pem prík peslusanyech podkladov a
dokumentov.
(4o Fyzickae osoba j len e povinnae informovať zamestnaevateľa o skutocanostiachv ktoree
braenia vyekonu praecev alebo ktoree by mohli spoo sobiť zamestnaevateľovi uj len mu.
(5o Suecaasťou pracovnej len  zmluvy j len e aj len  opis pracovnyech cainnostík pe (ďalej len  pracovnae
naeplnaovktore e ma e zamestnanec vykonaevať. Pracovnu e naepln a vypracuj len e a so
zamestnancom spracuj len e poverenye zamestnanec v dvoch vyhotoveniachv ktorue
prík peslusanye zamestnanec predlozaík p e na podpis starostovi obce. Jedno vyhotovenie
pracovnej len  naeplne odovzdae prík peslusanye zamestnanec zamestnancovi naj len neskoo r v
dena podpík pesania pracovnej len  zmluvy a j len edno vyhotovenie povereneemu pracovník pekovi
na zalozaenie do osobneeho spisu.
(6o Zamestnanecv ktorye absolvoval sapecializovanye odbornye seminar k zaekonu ca.
428/2002 Z.z. a vsaetkyech novelizaeciach zaekona ca.122/2013 o ochrane osobnyech
uedaj len ov v platnom zneník pev preukaezateľne poucaík p e zamestnanca o praevach a
povinnostiach vyplyevaj len uecich zo zaekona na ochranu osobnyech uedaj len ov a o
zodpovednosti za ich porusaenie. Potvrdenie o poucaeník pe odovzdae zamestnancoviv
ktorye vedie osobnee spisy zamestnancov obecneeho ueraduv kde bude zalozaenee do
osobneeho spisu zamestnanca.
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(7o Povereny e zamestnanec zabezpecaík p e zamestnancom sakolenie z predpisov o
bezpecanosti a ochrane zdravia pri praeci a ochrane pred pozaiarmi. Potvrdenie o
absolvovaník pe sakolenia sa zalozaík pe do osobneeho spisu zamestnanca.
§8
Dohoda o zmene pracovnyech podmienok
Dohodnuty e obsah pracovnej len  zmluvy mozano meniť len na zaeklade vzaej len omnej len 
dohody. Zamestnaevateľ j len e povinnye zmenu pracovnej len  zmluvy vyhotoviť pík pesomne.
§9
Preradenie na inue praecu
(1o Vykonaevať praece ineeho druhu alebo na inom miestev ako boli dohodnutee v
pracovnej len  zmluvev j len e zamestnanec povinnye len vyenimocane.
(2o Zamestnaevateľ j len e povinny e preradiť zamestnanca na inu e praecu z doo vodov
upravenyech v § 55 Zaekonník peka praece.
§ 10
Skoncaenie pracovneeho pomeru
(1o Pracovnye pomer mozano skoncaiť:
ao dohodouv
bo vyepoveďouv
co okamzaityem skoncaeník pemv
do skoncaeník pem v skuesaobnej len  dobe.
(2o Pracovnye pomer dohodnutye na dobu urcaitue sa skoncaík p e uplynutík pem dohodnutej len 
doby.
(3o Pracovnye pomer zanikae smrťou zamestnanca.
(4o Dohoda o skoncaeník pe pracovneeho pomeru musík pe byť pík pesomnae.
(5o Zamestnanec j len e povinnye esate pred skoncaeník pem pracovneeho pomeru odovzdať
svoj len mu nadriadeneemu alebo prík peslusaneemu zamestnancovi zverenee predmety a to
v stave zodpovedaj len uecom opotrebeniu pri obvyklom uzaík pevaník pe. Podobne j len e povinnye
usporiadať si vocai zamestnaevateľovi vsaetky ostatnee vzaej len omnee praeva a povinnosti
(vyuecatovanie zaeloh financanyech prostriedkovv inventarizaecia hodnoo t zverenyech na
vyuecatovaniev pík pesomne odovzdať agenduv pridelenu e mu na vybavovanie s
uvedeník pemv v akom sataediu sa ktorye spis nachaedza a pod.o Vyrovnanie zaevaý zkov
vocai zamestnaevateľovi sa preukazuj len e na tlacaiven Vyestupny e list zamestnancanv
ktorye sa naesledne zalozaík pe do osobneeho spisu zamestnanca.
(6o Ak zamestnanec pozaiada o vydanie pracovneeho posudku podľa § 75 ods. 1
Zaekonník peka praecev zamestnaevateľ vydae zamestnancovi pracovnye posudok do 15
dník pe od j len eho pozaiadania. Podkladom pre j len eho vydanie bude pík pesomnee hodnotenie
prík peslusaneeho vedueceho zamestnancav ktory e ohodnotík p e praecu zamestnancav j len eho
kvalifikaeciuv schopnosti a ďalsaie skutocanostiv ktoree maj len ue vzťah k vyekonu praece.
(7o Zamestnaevateľ j len e povinny e vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaník pe
podľa § 75 ods. 2 Zaekonník peka praece. Vypracovanie potvrdenia o zamestnaník pe j len e v
poo sobnosti personaelneho zamestnancav ktorye j len e tieza opraevnenye vybaviť zaiadosť
zamestnanca o nahliadnutie do osobneeho spisu v zmysle § 75 ods. 1 Zaekonník peka
praece.
(8o Prík pepadna e zaiadosť zamestnanca o uepravu alebo doplnenie pracovneeho
posudku alebo potvrdenia o zamestnanosti podľa § 75 ods. 3 Zaekonník peka praece sa
podaeva starostovi obecneeho ueradu.
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(9o Pokiaľ sa k skoncaeniu pracovneeho pomeru vyzaaduj len e predchaedzaj len ueci suehlas
alebo prerokovanie s prík peslusanyem orgaenomv toto prerokovanie alebo suehlas
zabezpecaík pe starosta obce.
(10o Skoncaenie pracovneeho pomeru sa riadi ustanoveniami § 59 az a § 73
Zaekonník peka praece. Odstupnee a odchodnee sa vyplaeca podľa ustanovenia § 76 a §
76a Zaekonník peka praecev ak nie j len e v kolektík pevnej len  zmluve upravenee inyem spoo sobom.
§ 11
Povinnosti zamestnaevateľa a zamestnancov
(1o Pracovnee povinnosti vyplyevaj len ue z nasledovnyech pramenaov:
a/ Zaekonník peka praece ca. 311/2001 Z.z.
b/ zaekona ca. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeník pe
c/ zaekona ca. 552/2003 Z.z. o vyekone praece vo verej len nom zaeuj len me
d/ praevne predpisyv ktoree sa vzťahuj len ue na druh vykonaevanej len  praece
e/ tento Pracovnye poriadok
f/ ostatnee vnuetornee predpisy zamestnaevateľa
g/ pracovnae naeplna zamestnanca
h/ prík pekazy a pokyny nadriadenyech
i/ zaekon ca. 124/2006 Z.z. o bezpecanosti a ochrane zdravia pri praeci a zaekona ca.
314/2001 Z.z. o ochrane pred pozaiarmi.
(2o Popri povinnostiach ustanovenyech § 81 Zaekonník peka praece a § 8 zaek. ca.
552/2003 Z.z. o vyekone praece vo verej len nom zaeuj len me sue zamestnanci povinník pe :
ao nepozaík pevať alkoholickee naepoj len ev omamnee a psychotropnee laetky na pracovisku a v
priestoroch zamestnaevateľa a v pracovnom caase aj len  mimo tohto pracoviska a
priestorovv nenastupovať pod ich vplyvom do praecev podrobiť sa skuesake na
zistenie alkoholuv omamnyech a psychotropnyech laetok na pozaiadanie opraevnenej len 
osobyv
bo nepouzaík pevať bez povolenia zamestnaevateľa zariadeniav priestoryv pracovnee
prostriedky (napr. telefoen/tel. caík peslov fax/fax. caík peslov mobilnye telefoen/caík peslo mobil.
telefoenuv pocaík petac a vraetane j len eho softveeroveeho vybaveniav e-mailovej len  schraenkyv
tlacaiarnev kopík perovacík p e stroj len v sluzaobne e vozidlaev pracovne e stroj len e a pod.o alebo
maj len etok zamestnaevateľa na suekromnee uecaelyv ak sa nedohodnue inakv
co nevynaesaať z obj len ektu zamestnaevateľa predmety z j len eho maj len etku bez povolenia a
ohlaeseniav
do nezdrzaiavať sa bez suehlasu nadriadeneeho na pracovisku a v obj len ekte
zamestnaevateľa po 17:00 hod. mimo pracovnej len  doby (netyeka sa uecaasti
zamestnancov na zasadnutík pe obecneeho zastupiteľstvav komisiík pe vpracovnyech poraed a
tyech zamestnancovv ktoryem taeto cainnosť vyplyeva z doj len ednaneeho druhu praeceov
eo ohlasovať zamestnaevateľovi a povereneemu zamestnancovi pre veci personaelne
a veci mzdove e bezodkladnev naj len neskoo r do 3 dník p e od uskutocanenia zmeny
skutocanostík pev ktoree maj len u e vplyv na plnenie povinnostík pe zamestnaevateľa vocai tretík pem
osobaem (napr. okolnosti maj len uece vyeznam pre nemocenskee poisteniev dana zo mzdyv
zdravotne e poisteniev a pod.o a vocai zamestnancovi (bankovy e uecaetv adresu na
dorucaovanie pík pesomnostík pev a pod.ov
fo pracovať zodpovedne a riadne plniť pokyny nadriadenyechv vydanee v suelade so
spraevnymi predpismi; zvysaovať svoj len e odbornee znalosti v suelade s pozaiadavkami
zamestnaevateľav
go byť na pracovisku na zacaiatku pracovneeho caasuv vyuzaík pevať pracovny e caas na
praecu a odchaedzať z neho aza po skoncaeník pe pracovneeho caasu; pocaas pracovnej len  doby
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j len e zamestnancom dovolenee prij len ík pemať suekromnee naevsatevy a rodinnyech prík peslusaník pekov
len v nevyhnutnyech prík pepadoch a na nevyhnutnye caasv
ho dodrzaiavať praevne predpisy a ostatnee predpisy vzťahuj len uece sa na praecu ník pem
vykonaevanuev
io v obdobík pev v ktorom mae podľa osobitneeho predpisu naerok na naehradu prík pej len mu pri
docaasnej len  pracovnej len  neschopnostiv dodrzaiavať liecaebnye rezaim urcaenye osaetruj len uecim
lekaeromv
j len o hospodaeriť riadne s prostriedkamiv ktoree mu zveril zamestnaevateľ a chraeniť
j len eho maj len etok pred posakodeník pemv stratou a zneuzaitík pem a nekonať v rozpore s
opraevnenyemi zaeuj len mami zamestnaevateľav
ko vyznacaiť v dochaedzkovom systeeme prík pechod na pracoviskov odchod z
pracoviska a kazadee opustenie pracoviskav
lo dodrzaiavať praevne predpisy a ostatne e predpisy na zaistenie bezpecanosti a
ochrany zdravia pri praeciv zaesady bezpecanej len  praece a zaesady bezpecaneeho spraevania
na pracovisku a urcaene e pracovne e postupyv s ktoryemi bol zamestnanec riadne
oboznaemenyev
mo dodrzaiavať urcaenye zaekaz faj len caenia na obecnom ueradev
no bezodkladne oznaemiť nadriadeneemu zamestnancovi vznik pracovneeho uerazuv
ktorye utrpelv ak to dovoľuj len e j len eho zdravotnye stavv vznik ineeho uerazuv ku ktoreemu
dosalo v priestoroch zamestnaevateľav vznik nebezpecanej len  udalostiv
oo na pracovnej len  ceste postupovať vzady takv aby bol uecael cesty dosiahnuty e cao
naj len hospodaernej len saiev
po na zaeklade pokynu zamestnaevateľa byť naepomocny e poslancom obecneeho
zastupiteľstva pri vyekone ich poslaneckej len  funkcie v rozsahu stanovenom
zamestnaevateľomv
ro zachovaevať mlcaanlivosť o skutocanostiachv o ktoryech sa dozvedeli pri vyekone
svoj len ej len  praecev naj len ma ý  dodrzaiavať zaekon ca. 428/2002 Z.z. a j len eho neskorsaej len 
novelizaeciík p e zaekona ca.122/2013
o ochrane osobnyech uedaj len ovv zachovaevať
informaecie o tretík pech osobaechv o ktoryech sa dozvedeli pri vyekone svoj len ej len  praece aj len  v
prík pepadev zae nesuevisia s predmetom cainnostík pe zamestnaevateľa.
so v prík pepade nedostavenia sa na pracovisko zo suekromnyech doo vodovv okamzaite
zabezpecaiť vyrozumenie svoj len ho nadriadeneeho esate pred zacaatík pem pracovnej len  doby.
(3oPopri povinnostiach uvedenyech v ods. 2 sue zamestnanci povinník pe :
ao riadiť a kontrolovať praecu podriadenyech zamestnancovv oboznaemiť ich s
Pracovnyem poriadkomv praevnymi predpismi vzťahuj len uecimi sa na praecu nimi
vykonaevanuev predpismi na zaistenie bezpecanosti a ochrany pri praeciv vnuetornyemi
predpismiv
bo vykonaevať praecu v mene zamestnaevateľa doo stoj len nev na vysokej len  odbornej len  a
spolocaenskej len  uerovniv
co konať spoo sobom zodpovedaj len uecim vyeznamu zastaevanej len  funkcie a zaeuj len mom
zamestnaevateľav
do dbať o zvysaovanie vlastneeho vzdelaevania i vzdelaevania podriadenyech
zamestnancovv naj len maý  dbať o rozvoj len  praevneho vedomiav
eo v raemci svoj len ej len  poo sobnosti vyzaadovať a naehodne kontrolovať dodrzaiavanie
zaekazu pozaík pevania alkoholickyech naepoj len ovv omamnyech prostriedkov a
psychotropnyech laetok pred a pocaas pracovneeho caasuv
fo pravidelne informovať podriadenyech zamestnancov o zaeveroch poraed v naj len maý  o
zmenaech personaelnychv pracovnyechv odbornyech a financanyechv
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go vytvaerať priaznive e pracovne e podmienky a zaisťovať bezpecanosť a ochranu
zdravia pri praeciv
ho zabezpecaovať odmenaovanie zamestnancov podľa vsaeobecne zaevaý znyech
praevnych predpisovv kolektík pevnej len  zmluvy a dodrzaiavať zaesadu poskytovania
rovnakeeho platu za rovnakue praecu alebo za praecu rovnakej len  hodnotyv
io zabezpecaovaťv aby nedochaedzalo k porusaovaniu pracovnej len  disciplík penyv ak k nemu
poo j len dev okamzaite navrhnueť zamestnaevateľovi vyvodenie opatreník pev
j len o zabezpecaovať prij len atie vcaasnyech opatreník pe na ochranu maj len etku zamestnaevateľa.
§12
Pracovnae disciplík pena
(4o Porusaenie pracovnej len  disciplík peny sa rozlisauj len e na:
ao menej len  zaevazanee porusaenie pracovnej len  disciplík peny
bo zaevazanee porusaenie pracovnej len  disciplík peny
(5o Za menej len  zaevazanee porusaenie pracovnej len  disciplík peny sa povazauj len e:
ao porusaenie zaekladnyech povinnostík p e vyplyevaj len uecich zo Zaekonník peka praecev zaek.
ca.552/2003 Z.z. o vyekone praece vo verej len nom zaeuj len mev (s vyenimkou § 11 ods.
2pík pesm. ao tohto pracovneeho poriadkuov
bo neospravedlnenae absenciav vyekon praece pre seba a inee osoby v pracovnom
caasevnepovolene e pouzaík pevanie prostriedkov zamestnaevateľa na suekromnee
uecaelyvmaj len etkove e a moraelne delikty na pracoviskuv neresapektovanie prík pekazov
nadriadenyechv vulgaerne spraevanie a uraezakyv
co porusaenie povinnostík pev ktoree boli nadriadenyem oznacaenee ako vyeznamnee alebo
osobitne doo lezaiteev
do neodbornyev ľahostaj len ny e prík pestup alebo nezaekonny e postup pri vybavovaník pe
pridelenyech spisovv
eo svoj len voľne e opustenie pracoviskav bezdoo vodne e prekrocaenie obednaaj len saej len 
prestaevkyv nevyznacaenie v dochaedzkovom systeeme prík pechod na pracoviskov
odchod z pracoviska a kazadee opustenie pracoviskav
fo neplnenie pracovnyech ueloh v lehotaech stanovenyech praevnymi a internyemi
predpismi a lehotaech stanovenyech veduecim zamestnancom formou nprík pekaznyech
listovnv
go porusaenie liecaebneeho rezaimu urcaeneeho lekaerom pocaas trvania docaasnej len 
praeceneschopnosti zamestnancav
ho caerpanie dovolenky bez vedomia a suehlasu nadriadeneeho vedueceho
zamestnancav
io vcaasnee neoznaemenie doo vodu nedostavenia sa na pracoviskov
j len o nedostupnosť zamestnanca na pridelenom sluzaobnom telefoennom caík pesle pocaas
pracovnej len  doby (to neplatík p e ak zamestnanec caerpa e dovolenku alebo j len e
praeceneschopnye a odovzdal sluzaobnye telefoen zamestnancovi povereneemu j len eho
zastupovaník pemo.
Ak doo j len de k porusaeniu pracovnej len  disciplík penyv konecanae praevna kvalifikaecia stupnaa
intenzity porusaenia pracovnej len  disciplík peny bude vzady vecou individuaelneho
posuedenia zamestnaevateľa v zaevislosti od vsaetkyech okolnostík p e konkreetneho
prík pepaduv ale aj len  celkovej len  uerovne pracovnej len  disciplík peny na pracovisku.
(6o Menej len  zaevazane e porusaenie pracovnej len  disciplík peny riesai priamy nadriadenye
okamzaitevspík pesaník pem zaeznamu o porusaeník pe pracovnej len  disciplík penyv ktorye bezodkladne
predlozaík pe zamestnaevateľovi spolu s naevrhom na ulozaenie opatreník pev a to pík pesomnyem
upozorneník pem na porusaenie pracovnej len  disciplík peny alebo naevrhom na zrusaenie
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osobneeho prík peplatku naj len viac na obdobie 6 mesiacov. Zamestnaevateľ pík pesomne
upozorník p e na mozanosť skoncaenia pracovneeho pomeru vyepoveďou podľa
ustanovenia § 63 ods. 1 pík pesm. eo Zaekoník peka praece. List musík p e byť dokaezateľne
dorucaeny e zamestnancoviv a koepiav na ktorej len  svoj len im podpisom zamestnanec
potvrdil prevzatie pík pesomnostiv musík pe byť dorucaenae zamestnancovi pre personaelne
veci a zalozaenae do spisu zamestnanca.
(7o V prík pepade opakovaneehov aj len  menej len  zaevazaneeho porusaenia pracovnej len  disciplík penyv
ktoree j len e vymedzenee v ods. 5v zamestnaevateľ pristuepi k vyepovedi podľa § 63 ods. 1
pík pesm. eo a to naj len neskoo r v lehote 2 mesiacov odo dnaav keď sa o doo vode vyepovede
dozvedel.
(8o Za zaevazanee porusaenie pracovnej len  disciplík peny sa povazauj len e :
ao opakovanye viacnaesobnye (aspona dvoj len naesobnyeo vyeskyt nedostatku v pracovnej len 
disciplík pene podľa ods. 5 v rozpaý tík pe obdobia 6 mesiacov (okrem § 11ods. 2 pík pesm. ao
tohto pracovneeho poriadkuov
bo nedostatok pracovnej len  disciplík peny podľa ods. 5v ktorye pretrvaeva napriek tomuv zae
zamestnanec bol na nedostatok pík pesomne upozornenye a vyzvanye na odstraenenie
nedostatkov v dobev od ktorej len  neuplynulo 6 mesiacovv
co naestup do praece pod vplyvom alkoholu alebo inyech omamnyech alebo
naevykovyech laetokv pouzaík pevanie alkoholu (okrem prík pepitkov na oficiaelnych a
slaevnostnyech prík pelezaitostiachv na ktoryech zamestnanec zastupuj len e zamestnaevateľav
alebo organizovanyech zamestnaevateľomov omamnyech prostriedkov alebo
psychotropnyech laetok v pracovnom caase na pracovisku alebo zník pezaenae schopnosť
zamestnanca vykonaevať praecu pod vplyvom pozaitia takyechto laetokv vystupovanie
na verej len nosti pod vplyvom alkoholuv omamnyech prostriedkov alebo
psychotropnyech laetok pocaas pracovnej len  doby; ak sa zamestnanec odmietne
podrobiť dychovej len  skuesake na prík petomnosť alkoholuv resp. skuesake na prík petomnosť
inyech naevykovyech laetokv povazauj len e sa to za naestup do praece pod vplyvom alkoholu
alebo inyech naevykovyech laetokv resp. pozaík pevanie alkoholickyech naepoj len ov alebo inyech
naevykovyech laetok na pracovisku v pracovnom caasev
do zneuzaitie postavenia v suevislosti s plneník pem pracovnyech povinnostík pev spocaík pevaj len uece
v prij len atík pe alebo zaiadaník pe ueplatkuv darov alebo inyech vyehodv s vyenimkou darov alebo
inyech vyehod poskytovanyech zamestnaevateľomv
eo spoo sobenie sakody alebo neodvraetenie hroziacej len  sakody na maj len etku
zamestnaevateľa alebo tretík pech osoo bv rozkraedanie alebo ine e uemyselnee
posakodzovanie maj len etku zamestnaevateľav nehospodaerne nakladanie s maj len etkom
zamestnaevateľav zneuzaík pevanie maj len etku zamestnaevateľa na vlastnee obohateniev
fo neresapektovanie prík pekazu na prerusaenie dovolenkyv
go odmietnutiev prík pepadne nevykonanie nariadenej len  praece nadcaasv to neplatík pe ak ide
o praecuv na vyekon ktorej len  zamestnanec nesplPnaa kvalifikacanee predpokladyv
ho praevoplatnee odsuedenie za trestnye cainv
io vykonaevanie praece pre vlastnu e potrebu alebo pre potrebu inyech osoo b
nesuevisiacich s pracovnyemi povinnosťami zamestnanca na pracovisku
zamestnaevateľav
j len o neoznaemenie vykonaevania inej len  zaerobkovej len  cainnosti podľa § 6 ods. 4 tohto
pracovneeho poriadkuv neresapektovanie nesuehlasu zamestnaevateľa s vykonaevaník pem
inej len  zaerobkovej len  cainnosti zamestnancav
ko neospravedlnenae neprík petomnosť v praeci po dobu 3 a viac dník pe.
Za zaevazane e porusaenie pracovnej len  disciplík peny uplatni zamestnaevateľ vocai
zamestnancovi opatrenia a kraetenie dovolenky za neospravedlnenue
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neprík petomnosť v praeciv a to kraetenie dovolenky o j len eden den a za kazady e dena
neospravedlnenej len  neprík petomnosti.
Za porusaenie disciplík peny podľa ods. 5 pík pesm. bo a eo; j len e mozane e skoncaenie
pracovneeho pomeru vyepoveďou alebo okamzaitee skoncaenie pracovneeho pomeru.
(9o V prík pepade porusaenia pracovnej len  disciplík peny zaevazanyem spoo sobom moo zae
zamestnaevateľ skoncaiť pracovnye pomer okamzaite v suelade s ustanoveník pem § 68
ods. 1 Zaekonník peka praece. Lehota pre okamzaitee skoncaenie pracovneeho pomeru j len e
dva mesiace odo dnaav keď zamestnaevateľ zistilv zae j len e danye doo vod pre okamzaitee
zrusaenie pracovneeho pomeruv naj len neskoo r vsaak do j len edneeho roka odo dnaav keď
tento doo vod vznikol.
(10o Ak zamestnaevateľ chce dať zamestnancovi vyepoveď pre porusaenie
pracovnej len  disciplík penyv j len e povinnye za uecaasti tretej len  osoby oboznaemiť zamestnanca s
doo vodom vyepovede a umozaniť mu vyj len adriť sa k nemu. O obsahu oboznaemenia a
o vyj len adreník pe zamestnanca sa spík pesae zaeznamv ktorye podpík pesau vsaetci zuecaastneník pe. Ak
zamestnanec odmietne zaeznam podpík pesaťv starosta a svedok tueto skutocanosť v
zaezname vyeslovne skonsatatuj len ue a potvrdia svoj len ík pem podpisom.
(11oVyepoveď podľa ustanovenia § 63 ods. 1 pík pesm. e/ Zaekonník peka praece pre menej len 
zaevazanee porusaenie pracovnej len  disciplík peny moo zae dať zamestnaevateľ zamestnancovi
ak v suevislosti s porusaeník pem pracovnej len  disciplík peny bol na tueto mozanosť v
poslednyech saiestich mesiacoch pík pesomne upozornenye. Pre podanie vyepovede z
doo vodov porusaenia pracovnej len  disciplík penyv moo zae dať zamestnaevateľ zamestnancovi
vyepoveď iba v lehote 2 mesiacov odo dnaav keď sa o doo vode vyepovede dozvedelv
naj len neskoo r do 1 roka odo dnaav keď doo vod vyepovede vznikol.
(12oVyvodzovanie zodpovednosti za porusaenie pracovnej len  disciplík peny j len e
zamestnaevateľ povinnye vopred prerokovať so zamestnancomv inak j len e vyepoveď
alebo okamzaitee zrusaenie pracovneeho pomeru neplatnee.
§ 13
Pracovnye caas
(1o Pracovny e caas j len e caasovy e uesekv v ktorom j len e zamestnanec k dispozík pecii
zamestnaevateľoviv vykonaeva praecu a plník p e povinnosti v suelade s pracovnou
zmluvou.
(2o Zacaiatok a koniec pracovneeho caasuv rozvrh pracovnyech zmien a zavedenie
pruzaneeho pracovneeho caasu urcauj len e tento pracovny e poriadok. V osobitnyech
individuaelnych prík pepadochv ako i v prík pepadoch v tomto poriadku neuvedenyechv
urcauj len e a pík pesomne oznamuj len e uepravu pracovneeho caasu zamestnaevateľ po dohode
so zamestnancami. Ustanoveny e tyezadenny e pracovny e caas j len e 37v5 hodík pen. Nocanae
praeca j len e praeca vykonaevanae v caase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.
(3o Prestaevka na j len edlo a oddych sa poskytuj len e v rozsahu 30 minuet a nezapocaík petava
sa do pracovneeho caasu; to neplatík pev ak ide o prestaevku na odpocainok a j len edenie.
(4o Na zaeklade § 88 aza 91 zaekona ca. 311/2001 Z.z. Zaekonník peka praece pri pruzanom
pracovnom caase j len e ueprava pracovneeho caasu nasledovnae:
- zamestnaevateľ uplatnauj len e pruzany e pracovny e caas ako pruzany e pracovny e mesiacv
ktorye zacaík pena vzady prveeho dnaa v kalendaernom mesiaci a koncaík p e posledneeho dnaa
kalendaerneho mesiacav pri ktorom si zamestnanec saem volík p e zacaiatok a koniec
pracovnyech zmien takv aby v prík peslusanom mesiaci odpracoval cely e urcaenye
mesacanye pracovnye caas .
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Zaekladnye pracovnye caas administratík pevnych zamestnancov Obecneeho ueradu
zacaiatok
koniec
pondelok
07:00 do 16:00 hod.
utorok
07:.00 do 13:00 hod. (nestraenkovye denao
streda
07:00 do 16:00 hod.
satvrtok
07:00 do 13:00 hod. (nestraenkovye denao
piatok
07:00 do 17:00 hod.
Zaekladnye pracovnye caas ostatnyech zamestnancov Obecneeho ueradu v
riaditeľ /v DOS /
zacaiatok
koniec
pondelok
07:00 do 15:00 hod.
utorok
07:.00 do 15:00 hod.
streda
07:00 do 15:00 hod.
satvrtok
07:00 do 15:00 hod.
piatok
07:00 do 15:00 hod.
Zaekladnye pracovnye caas knizanice Obecneeho ueradu
zacaiatok
koniec
pondelok
13:00 do 16:00 hod.
streda
13:00 do 16:00 hod.
piatok
13:00 do 17:00 hod.
Zaekladny e pracovny e caas vedueci zamestnanci (riaditeľ v MSŠvZSŠvCVCŠo podľa
pracovnej len  zmluvy alebo harmonogramu.
Pohybliva e pracovna e doba j len e stanovena e iba v zimnom obdobík p e z doo vodu
zabezpecaenia uedrzaby miestnych a verej len nyech komunikaeciach v pri mimoriadnyech a
havaerij len nyech situaeciach alebo po predchaedzaj len uecej len  dohode a nariadeník pe starostu
obce.
(5o Prestaevka na j len edlo a oddych sa stanovuj len e od 12.00 hod. do 12:30 a druhae
etapa od 12:30 do 13:00 hod. v trvaník p e 30 minuet. V prík pepade prekrocaenia 30
minuetovej len  prestaevky j len e zamestnanec povinnye si caas nad 30 minuet nadpracovať.
Musík pe byť zabezpecaenae zastupiteľnosť zamestnancov.
(6o V prík pepadev zae zamestnanec nemoo zae z obj len ektík pevnych doo vodov dodrzaať
stanovenye caas na prestaevkuv j len e povinnye tieto skutocanosti oznaemiť prík peslusaneemu
nadriadeneemu a ten povolík pe zamestnancovi prestaevku na tlacaive nPriepustkan v
inom caasev prík pepadne rozsahu.
(7o Priemerny e tyezadenny e pracovny e caas zamestnancav vraetane praece nadcaasv
nesmie prekrocaiť 48 hodík pen.
(8o Ak to prevaedzka zamestnaevateľa dovoľuj len ev moo zae zamestnaevateľ povoliť
zamestnancovi na j len eho zaiadosťv s uvedeník pem doo vodovv uepravu pracovneeho caasu.
(10o Pík pesomnue zaiadosť o uepravu pracovneeho caasu podae zamestnanec s pripoj len enyem
stanoviskom nadriadeneeho starostovi obce. Pík pesomne e rozhodnutie o vybaveník pe
zaiadosti obdrzaík pe zamestnanec do 7 dník pe.
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(11o Zamestnanec j len e povinnye kazadyech 6 mesiacov po udeleník pe vyenimky pozaiadať o
j len ej len  prehodnotenie. V lehote do 30 dník p e od nadobudnutia uecainnosti tohto
pracovneeho poriadku straecaj len ue doposiaľ udelenee vyenimky platnosť.

§ 14
Prekaezaky v praeci
(1o Prekaezaky v praeci na strane zamestnanca sa pri uplatneník p e pruzaneeho
pracovneeho caasu posudzuj len u e ako vyekon praece s naehradou mzdy len v rozsahuv v
ktorom zasiahli do zaekladneeho pracovneeho caasu. V rozsahuv v ktorom zasiahli do
voliteľneeho pracovneeho caasuv sa posudzuj len u e ako ospravedlnenee prekaezaky v praeciv
nie vsaak ako vyekon praece a neposkytuj len e sa za ne naehrada mzdy.
(2o Ak Zaekonník pek praece alebo kolektík pevna zmluva pri prekaezakach v praeci na strane
zamestnanca ustanovuj len e presnu e dlPzaku nevyhnutne potrebneeho caasuv za ktorye
zamestnancovi patrík pe pracovnee voľnov posudzuj len e sa ako vyekon praece celye tento
caas. Za j len eden den a sa pritom povazauj len e caas zodpovedaj len ueci priemernej len  dlPzake
pracovnej len  zmeny.
(3o Prekaezaky v praeci na strane zamestnaevateľa sa posudzuj len u e ako vyekon praecev ak
zasiahli do pracovnej len  zmeny zamestnancav a to za kazady e j len ednotlivy e den a pri
uplatneník p e pruzaneeho pracovneeho caasuv naj len viac v rozsahu priemernej len  dlPzaky
pracovnej len  zmeny vyplyevaj len uecej len  z urcaeneehov prík pepadne z kratsaieho pracovneeho caasu
prík peslusaneeho zamestnanca.
(4o Ak zamestnanec neodpracoval pre ospravedlnene e prekaezaky v praeci celye
mesacanye pracovnye caasv pretozae mu v tom braenila prekaezaka v praeci na j len eho stranev
j len e povinnye tueto neodpracovanue caasť pracovneeho caasu nadpracovať v pracovnyech
dnaochv ihneď po odpadnutík p e prekaezaky v praeciv ak sa so zamestnaevateľom
nedohodnue inak. Nadpracovanie j len e mozanee len vo voliteľnom pracovnom caasev ak
nebola dohodnutae inae doba a nadpracovanie nie j len e praecou nadcaas.
(5o Zamestnaevateľ ospravedlník p e neprík petomnosť zamestnanca v praeci z doo vodov
upravenyech v § 136 – 144 Zaekonník peka praece a poskytne pracovne e voľno s
naehradou mzdy nad raemec ustanovenye Zaekonník pekom praece v zmysle kolektík pevnej len 
zmluvy.
§ 15
Praeca nadcaas
(1o Praeca nadcaas pri pruzanom pracovnom caase j len e praeca vykonaevanae
zamestnancom na prík pekaz zamestnaevateľa alebo s j len eho suehlasom mimo
zaekladneeho pracovneeho caasu pri uplatneník pe pruzaneeho pracovneeho mesiaca nad
urcaenye pracovnye caas pripadaj len ueci na toto obdobie.
(2o Maximaelny rozsah a podrobne e podmienky praece nadcaas ustanovuj len e § 97
Zaekonník peka praece. Zamestnaevateľ j len e povinny e viesť evidenciu pracovneeho caasuv
praece nadcaas.
(3o Za hodinu praece nadcaas patrík p e zamestnancovi v zmysle § 19 zaekona ca.
553/2003 Z.z. o odmenaovaník p e niektoryech zamestnancov pri vyekone praece vo
verej len nom zaeuj len me hodinovae sadzba j len eho funkcaneeho platu zvyesaenae o 30%v a ak ide
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o den a nepretrzaiteeho odpocainku v tyezadniv zvyesaena e o 60% hodinovej len  sadzby
funkcaneeho platu.
(4o Zamestnancom sa poskytuj len e za praecu nadcaas spravidla naehradne e voľno v
takom rozsahuv aky e bol rozsah praece nadcaas. Ak sa zamestnaevateľ so
zamestnancom dohodli na caerpaník p e naehradneeho voľna za praecu nadcaasv patrík p e mu
prík peslusana e caasť funkcaneeho platu a za kazadu e hodinu praece nadcaas hodina
naehradneeho voľna; zvyesaenie podľa ods. 3 zamestnancovi nepatrík pe.
(5o Naehradne e voľno sa poskytuj len e zamestnancovi v dohodnutom termík pene na
zaeklade pík pesomnej len  zaiadosti zamestnanca v lehote do troch mesiacov alebo v inom
dohodnutom caase po vykonaník p e praece nadcaas prostredník pectvom prík peslusaneeho
vedueceho. V opacanom prík pepade patrík pe zamestnancovi zvyesaenie podľa ods. 3 tohto
calaenku.
(6o Ak zamestnanec praecu nadcaas vykonae v nociv v sobotuv v nedeľu alebo vo
sviatokv patria mu aj len  prík peplatky podľa § 16 aza § 18 zaekona ca. 553/2003 Z.z. Tieto
prík peplatky mu patria aj len  vtedyv ak sa mu za praecu nadcaas poskytlo naehradnee voľno.
§ 16
Vysielanie na pracovnee cesty
(1o Vysielanie na pracovnu e cestu sa realizuj len e v suelade s ustanoveník pem § 57
Zaekonník peka praece.
(2o Zamestnaevateľ vysielaj len ueci zamestnanca na pracovnu e cestu pík pesomne urcaík pe
miesto j len ej len  naestupuv miesto vyekonu praecev caas trvaniav spoo sob dopravy a miesto
skoncaenia pracovnej len  cestyv moo zae urcaiť aj len  ďalsaie podmienky pracovnej len  cesty.
(3o Cestovny e prík pekaz musík p e okrem zaekladnyech podmienok obsahovať podpis
opraevnenej len  osobyv ktora e zamestnanca vysiela na pracovnu e cestu. Opraevnenae
osobav ktora e vysiela zamestnanca na pracovnu e cestu j len e prík peslusany e vedueci
zamestnanec.
(4o V prík pepade vyslania zamestnanca na pracovnue cestu mimo obce Neslusaa sa
rezaim pruzaneeho pracovneeho caasu prerusauj len e a zamestnaevateľ ustanovuj len e na tento
uecael pevny e zacaiatok a koniec pracovneeho caasu v rozsahu od 7.30hod. do
15.30hod.
(5o Cestovny e prík pekaz musík p e byť ueplne vyplneny e a podpík pesany e veduecim
zamestnancomv resp. starostom obce esate pred naestupom na pracovnue cestu a
zamestnanec ho predlozaík pe na presonaelny uesek k zaevidovaniu.
(6o Zahranicane e cesty sa uskutocanauj len u e len so suehlasom starostu alebo j len eho
zaestupcu. Ako doklad sluezai nprík pekaz na cestu do zahranicaian. Riadne vyplnenye
prík pekaz schvaelenye starostom obce alebo j len eho zaestupcomv odporucaenye prík peslusanyem
veduecimv spolocane s prík pepadnyem pozvaník pemv dohodou a pod.v sa musík pe predlozaiť
esate pred uskutocaneník pem cesty do zahranicaia na personaelny uesekv aby sa mohli
urcaiť a zabezpecaiť prostriedky na krytie vyedavkov spoj len enyech s uskutocaneník pem
pracovnej len  cesty a to v rozsahu naehradv ktoree sue uvedenee v zaekone ca. 283/2002
Z.z. v zmysle j len eho zmien a doplnkov.
§ 17
Naehrada vyedavkov
(1o Zamestnaevateľ j len e povinny e poskytnueť zamestnancovi naehrady vyedavkov v
suevislosti s vykonaevaník pem pracovnej len  cesty v zmysle ustanovenia § 145 Zaekonník peka
praece a zaekona ca. 283/2002 Z.z. o cestovnyech naehradaechv v zneník p e neskorsaík pech
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predpisovv resp. v suelade s platnyemi vnuetroorganizacanyemi predpismi obecneeho
ueradu.
(2o Naehrada cestovnyech vyedavkov sa uplatnauj len e riadnym vyplneník pem a
odovzdaník pem tlacaiva nVyuecatovanie pracovnej len  cestyn. Zamestnanec j len e povinnye do
desiatich pracovnyech dník p e odo dnaa skoncaenia pracovnej len  cesty alebo inej len 
skutocanosti zakladaj len uecej len  naerok na cestovnee naehrady predlozaiť zamestnaevateľovi
pík pesomnee doklady na vyuecatovanie naehrad a vraetiť nevyuecatovanye preddavok.
§ 18
Dovolenka
(1o Zamestnaevateľ poskytuj len e zamestnancovi dovolenku za podmienok
ustanovenyech §100 az a § 117 Zaekonník peka praece. Vyemeru dovolenkyv spoo sob j len ej len 
kraetenia a caerpania upravuj len e tento Pracovnye poriadok .
(2o Dobu caerpania dovolenky na zotavenie urcauj len e zamestnaevateľ takv aby si
zamestnanec mohol dovolenku vycaerpať do konca kalendaerneho roka. Za tyem
uecaelomv naj len neskoo r do 31.3. prík peslusaneeho rokav sa vytvaera na zaeklade naevrhov
zamestnancov plaen caerpania dovoleniekv ktorye j len e podkladom pre urcaenie naestupu
na dovolenku. Zamestnanec si caerpa e dovolenku v suelade s plaenom caerpania
dovoleniek takv aby si j len u vycaerpal spravidla vcelku a do konca kalendaerneho rokuv
pricaom sa prihliada na uelohy zamestnaevateľa a na opraevnene e zaeuj len my
zamestnanca.
(3o Ak si zamestnanec nemohol vycaerpať dovolenku v kalendaernom roku pretov
zae zamestnaevateľ neurcaík p e j len ej len  caerpaniev alebo pre prekaezaky v praeci na strane
zamestnancav zamestnaevateľ j len e povinnye poskytnueť zamestnancovi dovolenku takv
aby sa skoncaila naj len neskoo r do konca februaera nasleduj len ueceho kalendaerneho roka.
(4o Ak zamestnaevateľ zmeník pe urcaenue dobu caerpania dovolenky alebo zamestnanca
z dovolenky odvolaev j len e povinnye mu uhradiť naekladyv ktoree zamestnancovi vzniknue
v suevislosti s takyemto odvolaník pem (§ 112 ods. 1 Zaekonník peka praeceo.
(5o Zamestnaevateľ nemoo zae zamestnancovi poskytnueť naehradu mzdy za
nevycaerpanu e dovolenku. Tueto mozano poskytnueť len vtedyv ak zamestnanec
nemohol vycaerpať dovolenku z doo vodov skoncaenia pracovneeho pomeru.
(6o Zamestnanec si uplatnauj len e praevo caerpania dovolenky na tlacaive nDOVOLENKAn
a to spravidla 3 pracovnee dni vopredv vo vyenimocanyech a odoo vodnenyech prík pepadoch
v den a caerpania dovolenkyv cao j len e povinny e oznaemiť priamemu nadriadeneemu
osobnev telefonickyv resp. mailom do zacaiatku pracovneeho caasu prík peslusaneeho dnaa.
(7o CŠerpanie dovolenky povoľuj len e pre zamestnancov priamo j len eho nadriadenye
zamestnanec; starosta obce. CŠerpanie dovolenky pred splneník pem podmienok pre
vznik naeroku (§ 113 ods. 1Zaekonník peka praeceo povoľuj len e starosta obce.
(8o Schvaelena e a riadne vypík pesana e zaiadanka o dovolenku sa ihneď odovzdaeva
zamestnancovi povereneemu vedeník pem evidencie dochaedzky.
(9oPri plaene dovolenky musík p e byť zabezpecana e a resaektovana e zastupiteľnosť
zamestnancov . Na obecnom uerade j len e zabezpecaenae zastupiteľnosť nasledovne:
Zamestnanec / referaet organizacano-administratík pevnyv archík pevnej len  sluzabyv sociaelnej len 
starostlivostiv zdraviav byevania a podnikateľskej len  cainnosti /
s
Zamesnanec /referaet matrikyv evidencie obyvateľstvav civilnej len  ochrany a obrany/
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Zamestnanec /referaet spraevy daník pe a poplatkovv katastra a katastraelnej len  evidenciev
odpadoveeho hospodaerstva a zaivotneeho prostredia/
s
Zamestnanec /referaet personalistikyv mzdovyev pokladnev sakolstvav kultueryknizanicev mlaedezae a saportu/
Zamestnanec /referaet financiík pev spraevy maj len etkuv verej len neeho obstaraevania a naekupuv
informacanyech technoloegiík pe/
s
Zamestnanec/referaet personalistikyv mzdovyev pokladnev sakolstvav kultueryknizanicev mlaedezae a saportu/
Zamestnanci referaetu hospodaerskej len  spraevyv uedrzaby a evidencie maj len etku obcev
uedrzaby miestnych komunikaeciík pev verej len nyech priestranstiev a zelenev zaesobovania
vodouv likvidaecie sklaedokv fyzickeeho odpadoveeho hospodaerstvav plaenovania
aktivacanyech praec.
V prík pepade caerpania dovolenky musia zostať na pracovisku naj len maý nej len  dvaj len a
zamestnanci .
§ 19
Mzdovee naelezaitosti zamestnancov
(1o Zamestnaevateľ j len e povinny e poskytovať zamestnancovi za vykonanu e praecu
mzdu.
(2o Mzda nesmie byť nizasaia ako j len e minimaelna mzda stanovena e osobitnyemi
predpismi.
(3o Mzdovee naelezaitosti a odmenaovanie sue v suelade so zaekonami ca. 253/1994 a ca.
553/2003 Z.z. o odmenaovaník p e niektoryech zamestnancov pri vyekone praece vo
verej len nom zaeuj len mev zaekonom ca. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeník pe.
(4o Zamestnancom patrík p e v suelade s § 7 ods. 7 zaekona ca. 553/2003 Z.z. o
odmenaovaník p e niektoryech zamestnancov pri vyekone praece vo verej len nom zaeuj len me
zvyesaenie tarifnej len  mzdyv s vyenimkou zamestnancov ako sue vodicaiv upratovacakyv
uedrzabaeriv opatrovateľkyv ktorík p e vykonaevaj len u e pracovne e cainnosti remeselneev
manuaelne alebo manipulacanee s prevahou fyzickej len  praece.
(5o Zamestnaevateľ j len e povinnye vydať zamestnancovi pík pesomnye doklad obsahuj len ueci
uedaj len e o j len ednotlivyech zlozakaech mzdy a o vykonanyech zraezakach. Zamestnanec
poverenye mzdovou agendou j len e povinnye predlozaiť zamestnancovi na pozaiadanie k
nahliadnutiu podkladyv na zaeklade ktoryech bola mzda vyuecatovanae. Prík pepadnee
reklamaecie sa vybavuj len u e do 5 pracovnyech dník p e a ak dosalo k nespraevnostiv
usporiadaj len ue sa v naj len blizasaom vyeplatnom termík pene.
(6o Zamestnaevateľ j len e povinnye zabezpecaiť ochranu uedaj len ov o mzde a naelezaitostiach
s naou suevisiacich a o inyech penaazanyech naelezaitostiach zamestnanca v suelade so
zaek. ca. 428/2002 Z.z. o ochrane osobnyech uedaj len ovv to neplatík p e u veduecich
zamestnancov (zaek.ca. 211/2001 Z.z. o slobodnom prík pestupe k informaeciaemo.
(7o Zamestnancom vykonaevaj len uecim opatrovateľskue sluzabu a caistenie obce sa urcaík pe
tarifnae mzda nezaevisle od dlPzaky zapocaík petanej len  praxe.
§ 20
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Splatnosť mzdy
(1o Mzda / bez zaelohy na mzdu /j len e splatnae pozadu za mesacanee obdobiev a to do
25. dnaa nasleduj len ueceho kalendaerneho mesiaca.
(2o Mzda sa vyplaeca spravidla prevodom na osobnye uecaet zamestnanca.
(3o Pri skoncaeník pe pracovneeho pomeru vyplatík pe zamestnaevateľ mzdu a vsaetky s tyem
spoj len ene e financane e naelezaitosti v naj len blizasaom vyeplatnom termík pene po skoncaeník pe
pracovneeho pomeru.
§ 21
Starostlivosť o zamestnancov
(1o Stravovanie sa zabezpecauj len e prík pespevkom na stravovanie v suelade s
ustanoveník pem § 152 Zaekonník peka praece .
(2o Stravovanie sa neposkytuj len e zamestnancom pocaas prekaezaok v praeciv pocaas
caerpania riadnej len  dovolenky a naehradneeho voľnav ani zamestnancom vyslanyem na
pracovnue cestu.
(3o Na zlepsaenie kultuery praece a pracovneeho prostredia zamestnaevateľ vytvaera
primerane e pracovne e podmienky a stara e sa o vzhľad a uepravu pracovík peskv
sociaelnych zariadeník pe a zariadeník pe urcaenyech na osobnue hygienu.
(4o Zamestnaevateľ j len e povinny e zaistiť bezpecanu e ueschovu naj len ma ý  zvrsakov a
osobnyech predmetovv ktoree zamestnanci obvykle nosia do zamestnania.
§ 22
Zastupovanie
(1o Vedueci zamestnanec j len e povinnye v caase svoj len ej len  neprík petomnosti urcaiť zaestupcu.
(2o Zastupovanye vedueci zamestnanec j len e povinnye informovať svoj len ho zaestupcu o
celkovom stave plnenia uelohv o j len eho praevach a povinnostiach. Je povinnye
upozorniť na doo lezaitee okolnosti a skutocanosti sluezaiace na zabezpecaovanie ueloh.
Po skoncaeník p e zastupovania j len e zaestupca povinnye podať zastupovaneemu veduecemu
zamestnancovi spraevu o stave plnenia ueloh.
(3o Prík peplatky a ich naerok za zastupovanie blizasaie sapecifikuj len e § 9 zaekona ca.
553/2003 Z.z. o odmenaovaník p e niektoryech zamestnancov pri vyekone praece vo
verej len nom zaeuj len me.
§ 23
Bezpecanosť a ochrana zdravia
(1o UPlohy v oblasti bezpecanosti a ochrany zdravia su e rovnocennou a
neoddeliteľnou suecaasťou pracovnyech povinnostík pe. Za ich plnenie zodpovedaj len ue
vsaetci vedueci zamestnanci (vraetane povinnostík pe kontrolovať podriadenyech a tieza
zamestnanci v rozsahu zverenej len  poo sobnostio.
(2o Zamestnanci sue povinník pe podrobiť sa dychovej len  skuesake na alkohol. Opraevneník pe
zamestnanci k vykonaniu dychovej len  skuesaky sue calenovia komisie starostu obce na
vykonanie skuesaky prík petomnosti alkoholu v dychu zamestnancov obecneeho ueradu v
Neslusai v ktoryech priamo menuj len e starosta a ktorík p e maj len u e vsaeobecnu e kontrolnue
praevomoc.
(3o Zamestnaevateľ j len e v rozsahu svoj len ej len  poo sobnosti povinny e suestavne zaisťovať
bezpecanosť a ochranu zdravia zamestnancov pri praeci.
(4o Zamestnanci maj len ue praevo na zaistenie bezpecanosti a ochrany zdravia pri praeciv
na informaecie o nebezpecaenstvaech vyplyevaj len uecich z pracovneeho procesu a z
pracovneeho prostredia a o opatreniach na ochranu pred ich uecainkami.
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(5o Zamestnanci su e povinník p e pri praeci dbať o svoj len u bezpecanosť a zdravie a o
bezpecanosť a zdravie osoo bv ktoryech sa ich cainnosť tyeka. DŠalsaie praeva a povinnosti
zamestnancov v oblasti BOZ sue upravenee osobitnyem zaekonom ca. 124/2006 Z.z.
§ 24
Predchaedzanie sakodaem
(1o Za sledovanie stavu na zverenom ueseku cainnosti a za plnenie preventík pevnych
povinnostík pe zamestnaevateľa vocai vzniku sakoo d (§ 177 ods. 1 a ods. 2 Zaekonník peka
praeceo zodpovedaj len ue vsaetci vedueci zamestnanci a zamestnanci.
(2o Zamestnaevateľ j len e povinny e svoj len ík pem zamestnancom zabezpecaovať takee
podmienkyv aby mohli plniť svoj len e pracovnee uelohy bez ohrozenia zaivotav zdravia a
maj len etku. Ak zistík p e nedostatkyv j len e povinnye urobiť opatrenia na ich odstraenenie. Pri
kontrole sa musia dodrzaať predpisy o ochrane osobnej len  slobody a nesmie byť
ponizaovanae ľudskae doo stoj len nosť.
(3o Na ochranu svoj len ho maj len etku j len e zamestnaevateľ opraevneny e vykonať v
nevyhnutnom rozsahu kontrolu vecík pev ktoree zamestnanci vnaesaaj len u e na pracovisko
alebo odnaesaaj len ue z pracoviska.
(4o Kontrolu j len e opraevnenye vykonať:
aostarosta alebo hlavnye kontroloer vocai vsaetkyem zamestnancom v prík petomnosti
tretej len  osobyv
bo vedueci zamestnanci vocai podriadenyem zamestnancom v prík petomnosti tretej len 
osobyv
(5o Pri kontrole zamestnancov alebo cudzík pech osoo b nachaedzaj len uecich sa v budove
obecneeho ueradu musia byť dodrzaane e predpisy o ochrane osobnej len  slobody a
nesmie byť ponizaovanae ľudskae doo stoj len nosť.
(6o Zamestnanci su e povinník p e pri splneník p e uvedenyech podmienok podrobiť sa
kontrole.
(7o Zamestnanec j len e povinnye si pocaík penať takv aby nedochaedzalo k ohrozeniu zaivotav
zdravia a posakodeniu maj len etku alebo k j len eho znicaeniuv ani k bezdoo vodneemu
obohateniu. Zamestnanec j len e povinny e upozorniť na hroziacu sakoduv a ak na
odvraetenie sakody j len e potrebnye zaekrokv j len e povinnye zakrocaiť v medziach zaekona.
§ 25
Zodpovednosť zamestnaevateľa a zamestnanca za sakodu
(1o Zamestnaevateľ mae
ao vsaeobecnue zodpovednosť za sakoduv
bo zodpovednosť za sakodu na odlozaenyech veciachv
co zodpovednosť pri odvracaník pe sakodyv
do zodpovednosť za sakodu pri pracovnom ueraze a pri chorobe z povolania.
(2o Zamestnanec zodpoveda e zamestnaevateľovi za sakoduv ktoru e spoo sobil
zavinenyem porusaeník pem povinnosti pri plneník pe pracovnyech ueloh alebo v priamej len 
suevislosti s ník pem. Zamestnaevateľ j len e povinnye preukaezať zamestnancovi zavineniev
okrem prík pepadov uvedenyech v § 182 a v § 185 Zaekonník peka praece.
(3o Zamestnanec zodpoveda e aj len  za sakoduv ktoru e spoo sobil uemyselnyem konaník pem
proti dobryem mravom.
(4o Okrem vsaeobecnej len  zodpovednosti zodpovedae zamestnanec za :
ao schodok na zverenyech hodnotaechv ktoree j len e zamestnanec povinnye vyuecatovať a
ktoree prevzal na zaeklade dohody o hmotnej len  zodpovednostiv
bo stratu zverenyech predmetov.
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(5o Zamestnanec j len e povinny e bez zbytocaneeho odkladu hlaesiť spoo sobenu e sakodu
nadriadeneemu a vyhotoviť zaepisv kde uvedie rozsah sakody a okolnosti j len ej len  vzniku.
(6o Ak zamestnanec spoo sobil pri plneník p e pracovnyech ueloh alebo v priamej len 
suevislosti s ník pem zamestnaevateľovi sakoduv o j len ej len  naehrade rozhoduj len e po prerokovaník pe
v sakodovej len  komisii starosta obce.
(7o Zodpovednosť za sakoduv rozsah a spoo sob naehrady sakody sa riadi
ustanoveniami § 177 – § 222 Zaekonník peka praece a aj len  §13 ao zaekona ca. 552/2003.
(8o Zodpovednosť za sakodu spoo sobenue pri vyekone verej len nej len  moci j len e upravenae v
zaekone ca. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za sakodu spoo sobenue pri vyekone verej len nej len 
moci a o zmene niektoryech zaekonov.
§ 26
Spolocanee a zaeverecanee ustanovenia
(1o Vydaník pem tohto pracovneeho poriadku sa rusaík p e pracovny e poriadok ak bol v
predchaedzaj len uecom obdobík pe vydanye.
(2o Vzťahy neupravene e tyemto pracovnyem poriadkom sa riadia zaekonom ca.
311/2001 Z.z.Zaekonník pekom praecev zaekonom ca. 552/2003 Z.z.v zaekonom ca.
369/1990 Zb. a zaekonom ca. 553/2003 Z.z.
(3o Pracovny e poriadok j len e prík pestupny e v elektronickej len  a aj len  pík pesomnej len  forme na
webovej len  straenke obce Neslusaa a u personaelneho pracovník peka obecneeho ueradu.
Kazady e zamestnanec musík p e byť oboznaemeny e s pracovnyem poriadkom.
Podriadenyech zamestnancov oboznaemi s pracovnyem poriadkom prík peslusanye vedueci
zamestnanec.
(4o Tento pracovnye poriadok j len e zaevaý znye pre zamestnaevateľa a pre vsaetkyech j len eho
zamestnancov.
(5o Zamestnanci sue v povinník pe v lehote do 30 dník pe od uecainnosti tohto pracovneeho
poriadku zosueladiť svoj len u podnikateľsku e cainnosťv inu e zaerobkovu e cainnosť s
ustanoveník pem § 6ods. 4 tohto pracovneeho poriadku a s ustanoveník pem § 83
Zaekonník peka praece.
(6o Tento pracovnye poriadok nadobueda uecainnosť dnaom 01.02.2015.
(7o Vedueci zamestnanci ( riaditeľ v DOSv MSŠvZSŠv CVCŠo sue povinnye vypracovať svoj len 
pracovnye poriadok a dať na podpis starostovi obce .
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Meno zamestnanca

Datum

podpis
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