Nezábudka, n. o., Záhradnícka 2, 986 01 F i ľ a k o v o

Mzdový poriadok

Fiľakovo

Január 2011

Nezábudka, n.o., Fiľakovo v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a Podnikovou kolektívnou zmluvou uzavretou medzi
základnou organizáciou Odborového zväzu SLOVES pri MsÚ, MsKS, VPS Fiľakovo,
Nezábudka, n.o., Hradné múzeum vo Fiľakove a Mestom Fiľakovo, MsKS, Podnikom
verejnoprospešných služieb, Hradným múzeom vo Fiľakove, Nezábudkou, n.o. vydáva tento
Mzdový poriadok.
I. Predmet a rozsah úpravy
1. Mzdový poriadok upravuje odmeňovanie zamestnancov n.o. v súlade so zákonom č.
553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
/ďalej zákon/ ako organizácie založenej Mestom Fiľakovo za účelom poskytovania verejne
prospešných služieb v sociálnej oblasti.
2. Predmetom úpravy mzdových podmienok v Mzdovom poriadku sú tie časti, ktoré
podrobnejšie rozpracúvajú ustanovenia zákona alebo ich dopĺňajú v prospech zamestnancov
v súlade s Kolektívnou zmluvou.
2. Mzdové nároky zamestnancov neupravené zákonom č. 553/2003 Z.z. a týmto Mzdovým
poriadkom sa spravujú Zákonníkom práce.
II. Kvalifikačné predpoklady
1. O výkon práce v n.o. sa môže uchádzať fyzická osoba spĺňajúca kvalifikačné predpoklady
v súlade so zákonom a príslušnými osobitnými predpismi, napr. zákonom č. 448/2008 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
III. Plat zamestnanca, platové triedy, platové stupne
1. Zamestnancovi n.o. patrí plat, ktorým je:
a/ tarifný plat
b/ príplatok za riadenie
c/ príplatok za zastupovanie
d/ osobný príplatok
e/ príplatok za zmennosť
f/ príplatok za prácu v noci
g/ príplatok za prácu v sobotu a nedeľu
h/ príplatok za prácu vo sviatok
i/ plat za prácu nadčas
j/ odmena
2. Plat je peňažné plnenie poskytované zamestnancovi za prácu. Funkčný plat je súčet
tarifného platu, zvýšenia tarifného platu a príplatkov.
3. Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v dvojzmennej, trojzmennej alebo nepretržitej
prevádzke rozvrhol pracovný čas tak, že prácu vykonáva striedavo vo všetkých zmenách,
patrí príplatok za zmennosť mesačne 5% platovej tarify prvého platového stupňa prvej
platovej triedy základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 zákona.

4. Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej
činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej a psychickej záťaže, ktorú má
vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia
kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.
5. Vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom, zaradí zamestnávateľ do platovej
triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti ním vykonávanej, najmenej do platovej triedy,
do ktorej je zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť vykonávaná v ním riadenom
organizačnom útvare.
6. Zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí do
jedného z 12 platových stupňov príslušného katalógu pracovných činností.
7. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu zamestnanca je súčasťou pracovnej zmluvy .
IV. Odmeny a dary pri pracovných a životných jubileách
1. Odmeny za odpracované roky v organizácii, odmeny pri životných jubileách, odmeny pri
pracovných jubileách a odmeny pri prvom odchode do dôchodku sú poskytované v súlade
s platnou kolektívnou zmluvou zo sociálneho fondu.
2. Dary môžu byť poskytované peňažné i nepeňažné a ich úhrnná hodnota /výška/ nie je
limitovaná.
3. Pri príležitosti významných pracovných a životných jubileí budú zamestnancom vyplatené
odmeny len v roku, na ktorý príslušné jubileum pripadlo. Do pracovného jubilea sa
započítavajú aj roky odpracované u iného zamestnávateľa.
V. Výplata platu
1. Plat zamestnávateľ vyplatí bez preddavkov najneskôr v posledný deň v mesiaci za
predchádzajúci mesiac formou poukázania na účet zamestnanca v banke tak, aby určená suma
peňažných prostriedkov bola pripísaná na tento účet najneskôr v deň určený na výplatu. Ak
termín výplaty platu pripadne na deň sviatku, sobotu a nedeľu, zamestnávateľ plat poukáže na
účet najneskôr predchádzajúci pracovný deň.
VI. Záver
1. Ostatné podmienky odmeňovania zamestnancov Nezábudka, n.o., sa v plnej miere riadia
ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce.

Ing. Mária Veliká
riaditeľka n.o.

Schválené v Správnej rade n.o. dňa: 02.02.2011

