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Organizačný a pracovný priadok Belkos 
 

V záujme plnenia hospodárskych úloh podniku Belkos Belá /ďalej len podnik/, pre vnútorný 
poriadok, správnu organizáciu práce a upevňovania pracovnej disciplíny schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo obce Belá ako zriaďovateľ podniku na základe par. 82 Zák. 451/1992 Zb. 
/úplne znenie zákonníka práce/ a Štatútu podniku Belkos tieto zásady vnútornej organizácie 
a pracovného poriadku podniku: 

 
Čl. 1. 

Právne postavenie podniku a jeho vnútorné členenie 
 

1/ Podnik je organizačným útvarom zriadeným Obecným zastupiteľstvom Belá /ďalej 
zriaďovateľ/. Slúži predovšetkým na uspokojovanie  verejnoprospešných záujmov 
a potrieb obyvateľov obce. 

 
2/ Podnik je samostatný právny subjekt. 
 
3/ Činnosť podniku riadi jeho riaditeľ ako štatutárny orgán, koná v jeho mene okrem vecí, 

ktoré sú v štatúte vyhradené zriaďovateľovi. 
 
4/ Podnik hospodári s majetkom a vecami, ktoré mu pri založení zverila obec. 
 
5/ Podnik vykonáva tieto hlavné služby: 
 

a) údržba MK a inžinierskych sieti v správe obce, 
b) odvoz pevného a tekutého domového odpadu, 
c) cintorínske služby, 
d) služby v cestnej nákladnej a osobnej doprave, 
e) zemné práce, 
f) lešenárske práce, 
g) betonárske práce, 
h) elektrikárke práce, 
i) vodoinštalatérske a kúrenárske práce, 
j) obchodná činnosť, sprostredkovateľská činnosť, 
k) rekreačné služby, 
l) kultúrna a športová činnosť. 

 
Čl. 2. 

Rozsah platnosti pracovného priadku 
 

1/ Pracovný poriadok je záväzný pre všetkých pracovníkov podniku, ktorí sú v ňom 
v pracovnom pomere. 

 
2/ Na pracovníkov činných pre podnik na základe dohôd o prácach vykonaných mimo 

pracovného pomeru sa pracovný poriadok vzťahuje primerane. 
 

 
 
 



Čl. 3. 
Pracovný pomer 

 

1/ Pracovný pomer medzi podnikom a pracovníkom vzniká na základe písomnej zmluvy 
uzavretej najneskôr v deň nástupu pracovníka do práce. Podnik dohodne v pracovnej 
zmluve s pracovníkom druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce. Jedno 
vyhotovenie pracovnej zmluvy vydá podnik pracovníkovi. 

 
2/ Pred uzatvorením pracovnej zmluvy musí byť prijatý pracovník oboznámený s právami 

a povinnosťami, ako aj pracovnými a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu 
vykonávať. 

 
3/ Podmienkou uzavretia pracovnej zmluvy je súhlas lekára s výkonom dohodovanej práce 

a prácami súvisiacimi, ktoré by pracovník prípadne mohol mať nariadené. Súhlas musí 
mať písomnú formu. 

 
4/ Pri nástupe do práce musí pracovníka podnik oboznámiť s predpismi na zabezpečenie 

ochrany zdravia pri práci, štatútom, organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, 
prípadne ďalšími pokynmi. 

 
5/ Pri nástupe do práce je pracovník povinný predložiť podniku svoj občiansky preukaz, 

doklad o nároku na prídavky na deti, nároku na daňový bonus, prípadne ďalšie 
pracovnoprávne doklady. 

 
Čl. 4. 

Zmeny pracovného pomeru 
 

1/ Dojednaný obsah pracovnej zmluvy a pracovných podmienok možno zmeniť zásadne len 
vzájomnou dohodou medi podnikom a pracovníkom. Táto dohody musí mať písomnú 
formu. 

 
2/ Podnik je povinný preradiť pracovníka na inú prácu ako bola dohodnutá v pracovnej 

zmluve len v prípadoch, uvedených v zákonníku práce. 
 
3/ Žiadosť pracovníka o preradenie na inú prácu musí mať písomnú formu s uvedením 

dôvodov. 
 
4/ Pri preradení pracovníka na inú prácu je podnik povinný prizerať na to, aby táto práca 

bola pre neho vhodná vzhľadom na jeho zdravotný stav, kvalifikáciu a schopnosti. Do 
úvahy vezme aj dlhodobé a aktuálne úlohy podniku. 

 
Čl. 5. 

Skončenie pracovného pomeru 
 

1/ Pracovný pomer môže byť rozviazaný dohodou, výpoveďou, okamžitým zrušením, 
v skúšobnej dobe za podmienok, uvedených v zákonníku práce. 

 
2/ Pracovný pomer dojednaný na dobu určitú končí tiež uplynutím dojednanej doby. 

V prípade, že pracovník po uplynutí dojednanej doby a s vedomím podniku pokračuje 
naďalej vo vykonávaní prác, platí, že jeho pracovný pomer sa zmenil na dobu neurčí. 



3/ V skúšobnej dobe môžu podnik aj pracovník rozviazať pracovný pomer kedykoľvek bez 
uvedenia dôvodov. 

 
4/ Po skončení pracovného pomeru je pracovník povinný vrátiť všetky pracovné pomôcky, 

pracovné predmety, pracovné oblečenie, čo sa mu potvrdí na výstupnom liste. Ak tak 
pracovník neurobí, nemôže mu byť dané potvrdenie o ukončení pracovného pomeru. 

 
5/ Povinnosť pracovníka nahradiť podniku vzniknutú škodu trvá i po skončení pracovného 

pomeru. 
 
6/ Po skončení pracovného pomeru vydá podnik pracovníkovi potvrdenie o zamestnaní, 

v ktorom uvedie dobu trvania pracovného pomeru, dosiahnutú kvalifikáciu a údaje 
rozhodné pre posúdenie nárokov na dovolenku na zotavenie, prípadne ďalšie skutočnosti. 
Pracovník dostane tiež doklady ku konaniu o dani z príjmu. 

 
7/ Na požiadanie pracovníka mu podnik vydá jeho pracovné hodnotenie. 

 
Čl. 6. 

Pracovná disciplína 
 

1/ Základné povinnosti pracovníka sú: 
- pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností, plniť pokyny 

nadriadených v súlade s právnymi predpismi a dodržiavať zásady občianskeho 
spolunažívania s ostatnými pracovníkmi, 

- plne využívať pracovný čas a výrobné prostriedky na vykonávanie zverených prác, 
kvalitne, hospodárne a včas plniť pracovné úlohy, 

- dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na práce nimi vykonávané a ostatné 
predpisy, vzťahujúce sa na práce nimi vykonávané, pokiaľ boli s nimi oboznámení, 

- riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými im podnikom, 
- strážiť a ochraňovať majetok podniku pred poškodením, stratou, zničením, zneužitím, 

nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami podniku. 
 
2/ Pracovník je povinný v pracovnej dobe a v čase pracovnej pohotovosti nariadenej 

vedúcim pracovníkom zdržať sa každého požitia alkoholického nápoja tak, aby na 
začiatku pracovnej doby alebo pracovnej pohotovosti nebol pod žiadnym vplyvom 
alkoholu. Vedúci pracovník je oprávnený kontrolovať dodržiavanie tejto povinnosti 
technickými prostriedkami kedykoľvek v uvedenom čase. Odmietnutia splnenia tejto 
povinnosti je obzvlášť hrubým porušením pracovnej disciplíny. 

 
3/ Základné povinnosti vedúcich pracovníkov sú: 

- riadiť a kontrolovať prácu, pravidelne hodnotiť pomer pracovníkov k práci, 
k pracovnému kolektívu a hodnotiť pracovné výsledky pracovníkov, 

- v záujme zvyšovania produktivity práce čo najlepšie organizovať prácu a dbať o to, 
aby výroba zodpovedala podľa hospodárskych a technických možností požiadavkám 
technicko-ekonomického rozvoja, 

- vytvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci, 

- zabezpečovať odmeňovanie pracovníkov podľa mzdových predpisov, kolektívnej 
zmluvy a platového poriadku podniku, diferencovať mzdu pracovníkov podľa ich 
výkonnosti a zásluh o konečné výsledky práce, 



- vytvárať priaznivé podmienky pre zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov a pre 
uspokojenie ich kultúrnych a sociálnych potrieb, 

- zabezpečovať dodržiavanie právnych a iných predpisov, najmä viesť pracovníkov 
k pracovnej disciplíne, oceňovať ich iniciatívu a pracovné úsilie, zabezpečovať, aby 
nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny a k neplneniu povinností, 

- zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku podniku, 
- navrhovať nadriadenému všetky racionálne úpravy na dosiahnutie lepších výsledkov 

podniku. 
 
4/ Osobitné úlohy riaditeľa podniku sú stanovené v Štatúte podniku. 

 
Čl. 7. 

Pracovný čas a čas na odpočinok 
 

1/ Stanovená týždenná pracovná doba podľa kolektívnej zmluvy je 40. hodín. 
 
2/ Podnik môže na základe písomnej žiadosti pracovníkovi povoliť kratší pracovný čas, za 

ktorý mu patrí mzda, zodpovedajúca kratšiemu pracovnému času. 
 
3/ Pracovník je povinný byť na začiatku pracovného času už na svojom pracovisku 

a odchádzať až po skončení pracovného času. 
 
4/ Pracovné prestávky na jedlo a oddych sa započítavajú do pracovného času v rozsahu 30 

minút za pracovnú zmenu 8 hodín. 
 
5/ Podnik je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby pracovník mal medzi koncom jednej 

zmeny a začiatkom nasledujúcej zmeny nepretržitý odpočinok aspoň po dobu 12 hodín. 
 
6/ Pracovníci podniku sú povinný vykonávať prácu nadčas a vykonávať pracovnú 

pohotovosť podľa vnútorného predpisu riaditeľa podniku. 
 
7/ V kalendárnom roku možno nariadiť pracovníkovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 

hodín. 
 
8/ Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. a 6. hodinou dňa. 
 
9/ Nadčasová práca a doba pracovnej pohotovosti sa odmeňuje podľa platového poriadku. 
 
10/ Pracovník je povinný zaistiť si zastupovanie v prípade pracovnej pohotovosti alebo 

nadčasovej práce, ktoré mu boli nariadené, ak ich nemôže zabezpečiť pre vážne osobné 
prekážky v práci. 

 
Čl. 8. 

Dovolenka na zotavenie 
 

1/ Pracovník, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru v podniku vykonáva 
prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, 
prípadne jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite po dobu celého 
kalendárneho roka. 

 



2/ Plán dovoleniek schvaľuje riaditeľ podniku. 
 
3/ Pracovníci sú povinní čerpať dovolenku v čase určenom v pláne. 
 
4/ Ak sa pracovníkovi poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí aspoň jedna časť 

mať dĺžku najmenej dva kalendárne týždne, pokiaľ sa pracovník nedohodne s riaditeľom 
podniku inak. Určenú dobu čerpania dovolenky je podnik povinný oznámiť pracovníkovi 
aspoň 14 dní vopred. Táto doba sa môže výnimočne skrátiť, ak dá na to súhlas príslušný 
odborový orgán. 

 
5/ Ak si pracovník nemohol dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku z naliehavých 

prevádzkových dôvodov alebo preto, že podnik mu neurčil jej čerpanie alebo pre 
prekážky v práci, je podnik povinný ju poskytnúť pracovníkovi tak, aby skončila 
najneskôr do konca kalendárneho roka. Podnik je však povinný určiť pracovníkovi 
čerpanie aspoň dvoch týždňov v kalendárnom roku, pokiaľ na ne má nárok. 

 
6/ Pracovníkovi prináleží za dobu čerpania dovolenky náhrada mzdy vo výške primeraného 

zárobku. 
 
7/ Náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku možno pracovníkovi poskytnúť len vtedy, ak 

pracovník nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, 
z dôvodov, že mu podnik neurčil dobu čerpania dovolenky, alebo mu určil nesprávnu 
dĺžku dovolenky, alebo pre prekážky v práci na strane pracovníka, alebo preto, že 
pracovný pomer skončil. 

 
Čl. 9. 

Mzda, náhrada mzdy a náhrady výdavkov 
 

1/ Podnik je povinný poskytnúť pracovníkovi za vykonanú prácu mzdu podľa platných 
mzdových predpisov a platového poriadku podniku. 

 
2/ Mzda a osobitné dávky patriace ku mzde sa vyplácajú pozadu za príslušné obdobie a to 

ako preddavok mzdy, tak i vyúčtovanie mzdy. 
 
3/ Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa zákona. 
 
4/ Podnik môže pracovníkovi po dohode s ním zasielať mzdu na osobný účet. 
 
5/ Pri skončení pracovného pomeru vyplatí podnik pracovníkovi na jeho žiadosť mzdu 

a náhradu mzdy splatné za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak to 
umožňuje technika výpočtu miezd. 

 
6/ Pracovník môže na prijatie mzdy písomne splnomocniť inú osobu. Manželovi možno 

mzdu vyplatiť len na základe písomného splnomocnenia. 

 
 
 
 
 



Čl. 10. 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

1/ Za plnenie úloh podniku v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
je zodpovedný riaditeľ v rozsahu svojej funkcie. Takisto ďalší pracovníci sú povinný 
neustále vytvárať podmienky pre bežnú a zdravotne neškodnú prácu a predchádzať úrazu. 

 
2/ Okrem uvedených povinností riaditeľ: 

- vykonáva kontrolu práce, dodržiavanie bezpečnostných predpisov, 
- okamžite zabezpečuje odstránenie zistených nedostatkov, 
- zabezpečuje na miestach, kde je možnosť nebezpečenstva požiaru, nápisy 

upozorňujúce na nebezpečenstvo, 
- sústavne oboznamuje pracovníkov s právnymi a ostatnými prepismi na zaistenie 

bezpečnosti pri práci, 
- zabezpečuje pracovníkom ochranné pracovné prostriedky. 

 
3/ Pracovníci sú v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný: 

- dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
ostatné vnútropodnikové predpisy a príkazy riaditeľa v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci,  

- nepoužívať alkoholické nápoje v pracovnom čase a v čase nariadenej pracovnej 
pohotovosti, 

- používať pri práci náležité ochranné prostriedky, 
- zúčastňovať sa na školeniach o bezpečnosti pri práci, podrobiť sa skúškam 

a lekárskym prehliadkam. 

 
Čl. 11. 

Starostlivosť o pracovníkov 
 

1/ Podnik je povinný vytvárať podmienky na zvyšovanie kultúry práce a pracovného 
prostredia. 

 
2/ Podnik je povinný starať sa o zvyšovanie odbornej kvalifikácie svojich pracovníkov. 
 
3/ Pracovníčky nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané. 

 
Čl. 12. 

Náhrady škôd 
 

1/ Pracovníci podniku sú povinný konať tak, aby nedochádzalo ku škode na zdraví 
spolupracovníkov na majetku podniku. 

 
2/ Pracovník zodpovedá podniku za škodu, ktorú mu spôsobil pri plnení pracovných úloh 

alebo v priamej súvislosti s nimi, za podmienok a v rozsahu stanovenom v zákonníku 
práce.  

3/ Zoznam funkcii, kde je podpísaná dohoda o hmotnej zodpovednosti určí riaditeľ. 
 
4/ Pracovníci, ktorí uzavreli dohodu o hmotnej zodpovednosti za pracovné predmety 

základné prostriedky sa o ne musia starať so zodpovednosťou riadneho hospodára. 
 



5/ Pracovníci, ktorým podnik zveril na písomné potvrdenie nástroje, ochranné pracovné 
prostriedky a odevy zodpovedajú za ich stratu. 

 
6/ Pracovník, ktorý zodpovedá za škodu podľa zákonníka práce, je povinný nahradiť 

podniku skutočnú škodu v peniazoch, ak škodu neodčiní uvedením do pôvodného stavu. 
 
7/ Výška škody spôsobenej z nedbanlivosti nesmie presiahnuť u jedného pracovníka sumu 

rovnajúcu sa trojnásobku jeho priemerného mesačného platu pred porušením povinnosti, 
ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak bola škoda spôsobená pod vplyvom 
alkoholu. 

 
8/ Podnik zodpovedá pracovníkovi za škodu, ktorá mu vznikla pri plnení pracovných úloh 

alebo v priamej súvislosti s ním, porušením právnych povinností alebo úmyselným 
konaním proti pravidlám slušnosti a občianskeho spolužitia. 

 
9/ Podnik nezodpovedá pracovníkovi za škodu na dopravnom prostriedku, ktorý použil pri 

plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním bez jeho súhlasu. 
 
10/ Spory medzi podnikom a pracovníkom o nárokoch z pracovného pomeru prejednávajú 

a rozhodujú súdy. 

 
Čl. 13. 

Rozvrh pracovného času 
 

1/ Rozvrh pracovného času v týždni pracovníkom podľa stanovenej miery pracovného času 
určuje riaditeľ. 

 
2/ Riaditeľ rozhoduje podľa prehľadu úloh podniku, ako sa pracovníci špecializujú. 

 
Čl. 14. 

Ostatné ustanovenia 
 

1/ Tento pracovný poriadok bližšie rozvádza v súlade s právnymi predpismi ustanovenia 
zákonníka práce podľa osobitných podmienok Belkos Belá. 

 
2/ Pokiaľ sa tento pracovný poriadok dostane do rozporu a vyšším právnym predpisom, 

príslušnej časti je neplatný. 
 
3/ Organizačný a pracovný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia Obecného 

zastupiteľstva v  Belej dňa:....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Róbert Boháč Ing. Matúš Krajči 
 riaditeľ podniku starosta obce 


