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KOLEKTÍVNE ZMLUVY VYŠŠIEHO STUPŇA
V ŠTÁTNEJ A VEREJNEJ SLUŽBE NA ROK 2017
Dňa 1. 12. 2016 boli na Úrade vlády SR za účasti sociálnych partnerov podpísané KZVS v
štátnej službe na rok 2017 a KZVS pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa
zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok
2017.
Zúčastnené strany sa dohodli na zvýšení platových taríf týchto zamestnancov o 4 % od 1. 1.
2017. Ďalej sa dohodol skrátený služobný a pracovný čas a zvýšenie základnej výmery dovolenky na
5 týždňov. Zamestnanci, ktorí dovŕšili 33 rokov veku, budú mať nárok na 6 týždňov dovolenky
a zamestnanci ustanovení v § 103 ods. 3 ZP budú mať nárok na 9 týždňov dovolenky. Ďalším
benefitom bude možnosť dohodnúť výšku odstupného v PKZ maximálne vo výške dvoch funkčných
platov – nad rámec zákona. Výška odchodného je v sume jedného funkčného platu nad rozsah
zákona o štátnej službe a ZP, výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
tvorí najmenej 2% z objemu zúčtovaných platov štátnych zamestnancov zúčastnených na doplnkovom
dôchodkovom sporení. Celkový prídel do sociálneho fondu je vo výške 1% a ďalší prídel najmenej vo
výške 0,05%. Zamestnanci budú mať možnosť dohodnúť si v PKZ aj dennú výšku náhrady príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti vo vyššej percentuálnej sadzbe, ako ustanovuje zákon, najviac vo
výške 80% denného vymeriavacieho základu štátneho zamestnanca.
Zároveň bolo podpísané Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej
službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V memorande sa
zástupcovia zamestnávateľov zaväzujú týmto zamestnancom zvýšiť ich platy na úrovni 2%
priznaných funkčných platov v termínoch od 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017 a 1. 9. 2018 - 31. 12. 2018,
pričom memorandum garantuje zvýšenie ich platových taríf o 4% aj od 1. januára 2018.
Kompletné znenia všetkých troch uvedených dokumentov si môžete prečítať na našej webovej
stránke už čoskoro.
*****************************

ÚPRAVA SÚM STRAVNÉHO OD 1. 12. 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č.
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje sumy stravného pre časové pásma takto:
- 4,50 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
- 6,70 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
- 10,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín.
*******************************

LETISKO PIEŠŤANY DO LIKVIDÁCIE NEPȎJDE
Spoločnosť Letisko Piešťany, a. s. bude aj naďalej pokračovať vo svojej činnosti. Akcionári
spoločnosti na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 29. 11. 2016 o návrhu na jej
likvidáciu napokon nerokovali a dohodli sa na ďalšej prevádzke.
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