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Číslo materiálu

047/2012

K bodu

9.

Predkladá

Ing. Milan Remšík – starosta obce

Návrh na
uznesenie

I. Prerokovalo
- návrh na zmeny a doplnky
II.
A. Berie na vedomie
Informáciu starostu obce
- k dôvodovej správe
B. Dopĺňa:
- Čl. – za bod 4 sa dopĺňa znenie:
Zamestnanci obce, ktorí vykonávajú výkon samosprávnych činností alebo
prenesený výkon štátnej správy, patrí zvýšenie tarifného platu o 10 %,
zaokrúhlený na 50 ct, nahor; ostatné body sa posúvajú o jeden
D. Ukladá:
Zapracovať zmeny do PP zmeny

Spracoval

Ing. Milan Remšík

Napísal

Ing. Milan Remšík

Pracovný poriadok – zmeny a doplnky

Prizvaná osoba
Podpis
predkladateľa

Dátum
25.11.2012

Dôvodová správa
Návrh na doplnenie - výpis
Obec Benice v zastúpení starostom obce v súlade s § 12 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, § 84 zákona č. 311/2001 Z.z.
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 4 písm. d) a §13 ods. 5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

vydáva
Pracovný poriadok
Obce Benice
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Tento pracovný poriadok upravuje pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnávateľom,
obcou Benice (ďalej len zamestnávateľ) a jeho zamestnancami pri výkone práce vo
verejnom záujme v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme, so zákonom č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce (ďalej len ZP) a s ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Tento pracovný poriadok sa primerane vzťahuje aj na pracovnoprávne vzťahy vzniknuté
na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru1.
Zamestnancom je fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi
ktorým je Obec Benice pri výkone práce vo verejnom záujme ako zamestnanec pracujúci
na Obecnom úrade v Beniciach.
Zamestnanci obce, ktorí vykonávajú výkon samosprávnych činností alebo prenesený
výkon štátnej správy, patrí zvýšenie tarifného platu o 10 %, zaokrúhlený na 50 ct,
Obecné zastupiteľstvo rozširuje okruh zamestnancov pre podávanie stravy starostovi
obce2.
Obecné zastupiteľstvo rozširuje okruh zamestnancov, ktorým prináleží dodatková
dovolenka vo výmere ďalšieho týždňa starostovi obce3
Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov je starosta obce.
Starosta obce zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy a primerane sa na neho
vzťahujú ustanovenia zákona o výkone práce vo verejnom záujme4.
Vedúcimi zamestnancami pre potreby tohto pracovného poriadku sú:
a) hlavný kontrolór obce5
b) riaditeľ základnej školy6

V Beniciach dňa: 29.02.2012
V Beniciach dňa: 20.06.2012
V Beniciach dňa: 30.11.2012

1 § 223 – 228a zákona č. 311/2001 Z.z. zákonníka práce
2 Uznesenie č. 045/08 zo dňa 24.4.2008
3 Primerane sa použije ustanovenie § 13 ba zákona č. 552/2003 Z.z o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov
a v nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa
4 § 7 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z.z. o vykonávaní prác vo verejnom záujme
5 § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
6 § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

