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Týmto Dodatkom č. 2 k smernici — mzdový poriadok sa mení článok II. v bode 3 a Príloha č. 4

II.

Všeobecné a osobitné ustanovenia
-

3.) Mesačná mzda

Mesačnú mzdu dohodne konateľ spoločnosti so zamestnancom najmenej vo výške,
ktorá patrí pre príslušný stupeň náročnosti práce, prislúchajúci konkrétnemu pracovnému
zaradeniu zamestnanca.

Charakteristiky stupňov náročnosti práce sú uvedené v prílohe č. 1 tejto smernice,
spolu s uvedením pracovných miest, na ktoré sa daný stupeň vzťahuje. Konkrétne stanovenie
stupňa náročnosti práce bude uvedené v pracovnej zmluve konkrétneho zamestnanca. Za
zaradenie pracovného miesta do jedného zo 6 stupňov náročnosti práce zodpovedá referent
pre personalistiku.

V spoločnosti Podniku technických služieb mesta s.r.o. Púchov sa v súlade s
príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce používa 6-stupňov náročnosti práce. Ku
každému stupňu náročnosti práce je priradený príslušný minimálny mesačný mzdový nárok
(viď tabuľka)

STUPNICA MINIMÁLNYCH MZDOVÝCH TARÍF

S Hodinová odmena / iStupeň . EN PR Minimálna
mai : pre ustanovený Minimálna mesačná xnáročnosti , < mesačná mzda v

KáGé pracovný čas 37,5 mzda zo zákona odnikup hodiny týždenne p

i 4,291 700 € 750 €
2 5,003 816 € 849 €
3 5,713 932 € 1025€
4 6,425 1048 € 1213€
5 7,136 1164 € 1268 €

6 7,846 1280€ 1411€

Ostatné ustanovenia smernice zostávajú nezmenené.



Príloha č. 4

Dohoda o zrážkach zo mzdy
podľa $ 131 ods. 3 Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z.

ZA SSŤNANNE OH ovsnkaj ZONER NOONONAKOMO OV OVK NO OOROVNArdea ren ooo rono pra nopoonnote
trvale bytom v:.
rodné ČÍSLO:vreďalej len „zamestnanec“ “

a

Zamestnávateľ: Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
so sídlom v: Športovcov 890, 020 01 Púchov
1Čo: 36321 893
zapísaný v registri Okresného súdu v : Trenčín vl. č. 13040/R

zastúpený: Ing, Miloš Svoboda — konateľ spoločnosti
ďalej len „zamestnávateľ“

uzatvárajú túto dohodu o zrážkach zo mzdy:

čl. I.

Zamestnávateľ a zamestnanec uzatvorili dňaiii pracovnú zmluvu, na
základe ktorej vykonáva zamestnanec pre zamestnávateľa nasledovnú
PĽÁCUvrana rannannaannavoný

Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že na základe tejto dohody bude zamestnávateľ
vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca v prospech osoby uvedenej v čl. V. tejto dohody.
Zrážky sa budú vykonávať podľa potreby, bližší popis je uvedený v Dodatku č. 5 Kolektívnej
zmluvy platnej pre roky 2021 — 2023.

čl. TI.

Táto dohoda o zrážkach zo mzdy sa uzatvára pre účely: zrážania sumy finančného príspevku
na stravu, podľa kolektívnej zmluvy.

čl. III.

Zamestnanec udeľuje touto dohodou zamestnávateľovi súhlas na zrážanie sumy 3,70 € / za
finančný príspevok na stravu (podľa počtu odpracovaných dní) zo svojej mzdy. V prípade
zmeny hodnoty finančného príspevku na stravu zamestnanec súhlasí zo zrážaním podľa
schváleného aktuálneho dodatku ku kolektívnej zmluve.



čl. IV.

Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že zrážky zo mzdy budú vykonávané odo dňa
podpísania tejto dohody až do úplného splnenia záväzku uvedenéhov čl. II. tejto dohody.

čl. V.

Pravidelné zrážky zo mzdy budú vykonávané v prospech:
Podniku technických služieb mesta, s.r.o. ul. Športovcov 890, 020 01 Púchov
Zamestnávateľ sa zaväzuje tieto zrážky poukazovaťna účet číslo: SK17 7500 0000 0040 2309
7341 vedený v Československej obchodnej banke , a.s. Púchov.

čl. VI.

Zamestnávateľ a zamestnanec si dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju slobodne a vážne podpisujú.

V lvrvasnannanavnananannenonoaj dĎA.ekv

podpis zamestnanca podpis zamestnávateľa


