OBEC DOLNÁ PORUBA, DOLNÁ PORUBA č. 61, 914 43 Dolná Poruba

Dodatok

K

č. 1

PRACOVNÉMU PORIADKU

zamestnancov Obce Dolná Poruba

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2012

Dodatok

č. 1 k Pracovnému poriadku zamestnancov Obce
Dolná Poruba

Pracovný poriadok schválený OZ Dolná Poruba uznesením č. 17/08 zo dňa
18.04.2008 v súlade s § 12 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov a s použitím § 84 zákona č. 311/2001 Z.z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov sa mení nasledovne:
1. Príloha č. 1 k Pracovnému poriadku znie:
Článok 14 – Pracovný čas a čas na odpočinok a jedenie,
Dĺžka a využitie pracovného času
V bode 2) sa nahrádza novým znením: Pracovný čas zamestnanca je 40 hodín
týždenne. Do pracovného času sa prestávka na odpočinok a jedenie v trvaní 30
minút denne nezapočítava.
V bode 3) sa nahrádza novým znením: Začiatok a koniec pracovného času je pre
zamestnancov obce určený nasledovne:
pondelok, streda …………………….od 7.00 hod. do 16.00 hod.
utorok, štvrtok ……………………….od 7.00 hod. do 15.00 hod.
piatok …………………………………od 7.00 hod. do 15.30 hod.
Článok 16 – Práca nadčas, pracovná pohotovosť a nočná práca
V bode 1) sa dopĺňa “ Zamestnanec je povinný oboznámiť osobu oprávnenú udeliť
súhlas ( starostu obce ) na prácu nadčas podľa článku 16 pracovného poriadku bez
zbytočného odkladu o jej vykonaní a dôvodov, pre ktoré žiada jej schválenie. “
V bode 4) prvá veta sa nahrádza novým znením “ Nočná práca je práca
vykonávaná v čase od 22.00 hod. – 5.00 hod.
V bode 5) sa dopĺňa znenie: Povereným zamestnancom viesť evidenciu nadčasovej
práce zamestnancov je zamestnanec personálneho referátu.
Článok 17 – Dovolenka na zotavenie
Bod 7) sa vypúšťa a nahrádza novým znením “ Dovolenka za kalendárny rok alebo
jej pomernú časť, dovolenka za odpracované dni, dodatková dovolenka a ďalšia
dovolenka sa poskytuje za podmienok stanovených v § 100 až § 110 Zákonníka
práce a v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.”

V bode 8) sa nahrádza novým znením “ Náhrada za nevyčerpanú dovolenku pri
skončení pracovného pomeru sa poskytuje zamestnancovi v zmysle § 116 - §117
Zákonníka práce.”
Článok 18 – Sociálna politika
V bode 2) sa ruší a vypúšta znenie “ Zamestnávateľ podľa § 152 ods. 7, pís.a. ZP
môže upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie aj
počas prekážok v práci ( dovolenka, náhradné voľno, platené voľno, potvrdenie od
lekára).”

2. Ostatné ustanovenia Pracovného poriadku zamestnancov Obce Dolná Poruba
zostávajú nezmenené v platnosti.
3. Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku zamestnancov Obce Dolná Poruba bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.
V Dolnej Porube, dňa 14.12.2011

JUDr. Miroslav Kopčan
starosta obce

