PRACOVNÝ PORIADOK

č. 4/1996

Časť l

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
	
	Pracovný poriadok je základnou pracovno-právnou vnútroorganizačnou normou. Nenahrádza Zákonník práce a ostatné pracovno-právne predpisy, ale ich ustanovenia konkretizuje na podmienky mestského úradu.

Pracovný poriadok vydáva primátor mesta po schválení mestským zastupiteľstvom.

Článok 1 

Rozsah platnosti pracovného poriadku

	Pracovný poriadok je záväzný pre všetkých pracovníkov Mestského úradu v Žiline, ktorí sú v pracovnom pomere s „Mestom Žilina". Na pracovníkov, ktorí pre „Mesto Žilina" vykonávajú prácu na základe dohôd o pracovnej činnosti alebo dohôd o vykonaní práce, sa vzťahuje pracovný poriadok len do tej miery, pokiaľ to vyplýva z uzavretej dohody.

Primátor mesta je štatutárnym orgánom vo všetkých vzťahoch, vo vnútri aj navonok, ktoré sú upravené v pracovnom poriadku.

Časť II

PRACOVNÝ POMER

Článok 2 

Vznik pracovného pomeru

	Pracovný pomer vzniká písomnou pracovnou zmluvou uzatvorenou medzi „Mestom Žilina" - zastúpeným primátorom mesta na jednej strane a pracovníkom na strane druhej.

Zmluva sa uzatvára najneskôr v deň nástupu do pracovného pomeru. Uzatváranie pracovnej zmluvy a vznik pracovného pomeru sa riadi ustanoveniami § 28 až § 33 Zákonníka práce. Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, pokiaľ nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania.
	V pracovnej zmluve sa uvedie druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu a ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú. Funkčné a mzdové zaradenie sa určuje podľa zásad odmeňovania členov mestského zastupiteľstva, pracovníkov mestského úradu a mestskej polície, schválených mestským zastupiteľstvom.

V pracovnej zmluve sa môže dohodnúť skúšobná doba, ktorá je, pokiaľ nebola dohodnutá kratšia, 3 mesiace. Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne.
	Okrem pracovnej zmluvy môže byť pracovný pomer založený aj voľbou do orgánov samosprávy obcí podľa osobitných predpisov (zákon o voľbách č. 346/90 Zb.) a vymenovaním tak, ako to vyplýva zo zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
	Pri nástupe do práce je pracovník povinný predložiť na oddelenie organizačno-personálne a hospodársko-prevádzkové občiansky preukaz, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní, doklad o nároku na prídavky na deti a na zľavu z dane zo mzdy, potvrdenie z posledného zamestnania o zrážkach zo mzdy (pôžičky, vyživovacie povinnosti a pod.) a podrobiť sa vstupnej lekárskej prehliadke.

Článok 3 

Zmeny pracovného pomeru

	Zmeny pracovného pomeru sa vykonávajú v zmysle ustanovenia § 36 až § 41 Zákonníka práce. Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy sa môže meniť iba vzájomnou dohodou účastníkov a to písomnou formou. Vykonávať prácu iného druhu alebo na inom mieste, ako bolo dohodnuté v pracovnej zmluve, je pracovník povinný len výnimočne, v prípadoch uvedených v § 37 a § 38 Zákonníka práce.

Preradenie pracovníka na pôvodné miesto a preradenie a preloženie na žiadosť pracovníka upravuje § 39 a § 40 Zákonníka práce.
	Ak pracovník nesúhlasí s preradením alebo preložením na inú prácu, alebo na iné miesto, ako to je dohodnuté v pracovnej zmluve, môže sa toto opatrenie uskutočniť len po predchádzajúcom prerokovaní s príslušným odborovým orgánom (§ 41 Zákonníka práce). Prerokovanie nie je potrebné, pokiaľ celková doba preradenia nepresahuje 22 pracovných dní v kalendárnom roku.

Článok 4 

Skončenie pracovného pomeru

	Pracovný pomer môže skončiť: 

	dohodou

výpoveďou
	okamžitým zrušením
	zrušením v skúšobnej dobe
Pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú skončí uplynutím dohodnutej doby.
	Návrh na rozviazanie pracovného pomeru dohodou, výpoveďou, okamžitým zrušením pracovného pomeru, prípadne zrušením v skúšobnej dobe podáva pracovník písomne primátorovi mesta.

O časť odborových orgánov pri rozviazaní pracovného pomeru je upravená v § 59 Zákonníka práce.
	Pracovník je povinný pred skončením pracovného pomeru písomne odovzdať zverenú agendu určenému pracovníkovi, resp. bezprostredne nadriadenému vedúcemu a informovať vedúceho príslušného oddelenia o stave plnenia uložených úloh, odovzdať doteraz nesplnené úlohy, písomnosti, pracovné pomôcky a to v stave zodpovedajúcom ich obvyklému upotrebeniu, usporiadať pohľadávky voči zamestnávateľovi a odovzdať služobný preukaz. O odovzdaní úloh a vecí, prípadne o spôsobe náhrady Škody vyhotoví bezprostredne nadriadený vedúci písomný záznam.
	Vydanie pracovného posudku a potvrdenie o zamestnaní sa riadi ustanovením § 60 Zákonníka práce. Posudok o pracovnej činnosti pracovníka vyhotovuje jeho bezprostredne nadriadený vedúci. Potvrdenie o zamestnaní vyhotovuje oddelenie organizačno-personálne a hospodársko-prevádzkové a vydáva ho pracovníkovi, prípadne organizácii, v ktorej sa pracovník uchádza o zamestnanie na jej požiadanie.
	Zamestnávanie pracovníkov v dôchodkovom veku sa riadi osobitnými predpismi.
	Návrh na neplatnosť rozviazania pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým zrušením, zrušením v skúšobnej dobe alebo dohodou, môže tak organizácia, ako Í pracovník uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa pracovný pomer skončil týmto rozviazaním.

Časť III

PRACOVNÁ DISCIPLÍNA

Článok 5 

Základné povinnosti pracovníkov a mestského úradu:

	Zamestnávateľ je odo dňa vzniku pracovného pomeru povinný prideľovať pracovníkovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, vytvárať podmienky pre úspešné plnenie jeho pracovných úloh a dodržiavať ostatné podmienky pracovnej zmluvy.

Každý  pracovník je  povinný plniť základné povinnosti  podľa ustanovenia § 73 Zákonníka práce, najmä:
	pracovať svedomité, plniť pokyny nadriadených v súlade s právnymi predpismi, dodržiavať zásady spolupráce s ostatnými spolupracovníkmi. Ak zistí, že vydaný pokyn je v rozpore s právnymi predpismi, alebo, že by jeho plnenie spôsobilo škodu, je povinný upozorniť na to vedúceho pracovníka,

dôsledne využívať pracovný čas, dodržiavať začiatok a skončenie pracovnej doby, dodržiavať predpisy a pokyny k zabezpečeniu ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci a predpisy o požiarnej bezpečnosti, udržiavať v poriadku svoje pracovisko,
	byť nápomocný v práci poslancom mestského zastupiteľstva pri výkone poslaneckej funkcie,
	riadne plniť pracovné úlohy, príkazy a pokyny
	dodržiavať právne a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú
	riadne hospodáriť s prostriedkami jemu zverenými, s majetkom mestského úradu a mesta, ohlásiť bezprostredne nadriadenému vedúcemu nedostatky a návrhy, ktoré by mohli viesť k jeho poškodeniu a podľa možnosti sa zúčastňovať na ich odstránení, nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami mestského úradu a mesta
	včas oznamovať zmeny v osobných pomeroch a iné údaje (uzavretie manželstva, rozvod, zmenu bydliska, okolnosti majúce význam na nemocenské poistenie a daň zo mzdy, rozhodnutie o nariadení zrážok zo mzdy a pod.).
	Ďalšie povinností podrobnejšie upravuje (vo forme príkazov a pokynov) prednosta mestského úradu, ktorý vedie a organizuje prácu mestského úradu. Vedúci jednotlivých oddelení mestského úradu sú zodpovední za oboznámenie svojich podriadených pracovníkov s týmito príkazmi.


Článok 6 

Povinnosti vedúcich pracovníkov

	Vedúci oddelení a ostatní vedúci pracovnici sú okrem povinností uvedených v či. 5 povinní plniť a dodržiavať povinnosti uvedené v § 74 Zákonníka práce a plniť úlohy podľa pracovnej náplne a príkazov bezprostredne nadriadeného a to najmä:

	riadiť a kontrolovať prácu podriadených pracovníkov a pravidelne hodnotiť ich pracovné výsledky,

sústavne sa starať o racionalizáciu práce na oddelení,
	vytvárať  priaznivé  podmienky   pre  zvyšovanie  odbornej   úrovne pracovníkov,
	zabezpečovať dodržiavanie právnych a iných predpisov, viesť pracovníkov k pracovnej disciplíne, oceňovať ich iniciatívu a pracovné úsilie,
	zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku mesta, ustanoviť svojho zástupcu s vymedzenou právomocou a to pre prípad svojej neprítomnosti.
	Porušenie základných povinnosti uvedených v článku 5 a 6, ako aj nedodržiavanie jednotlivých príkazov prednostu mestského úradu sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny.

Porušenie pracovnej disciplíny sa postihuje v zmysle ustanovení Zákonníka práce (výpoveď, okamžité zrušenie pracovného pomeru, odňatie alebo krátenie odmien, krátenie dovolenky na zotavenie za neospravedlnenú absenciu).

Časť IV

PRACOVNÝ ČAS A DOVOLENKA

Článok 8 

Dĺžka a využitie pracovného času

	Úprava pracovného času sa riadi ustanovením § 83 až § 95 Zákonníka práce. Týždenný pracovný čas na mestskom úrade je 40 hod., v čom je započítaná denne 30-minútová pracovná prestávka na jedlo a oddych. Začiatok a koniec pracovnej doby na mestskom úrade je určený -vyhlásený primátorom.

Prednosta mestského úradu môže pracovníkovi povoliť inú vhodnú úpravu pracovného času a to tak, aby pracovná doba v jednotlivých dňoch nepresiahla 9,5 hodiny, alebo môže povoliť kratší pracovný čas na žiadosť pracovníka zo zdravotných, alebo iných vážnych dôvodov na strane pracovníka, ak to nenaruší chod práce mestského úradu.
	Na začiatku pracovného času je pracovník povinný byť pripravený k výkonu práce na svojom pracovisku a pracovať až do skončenia pracovného času s výnimkou prestávky na jedlo a oddych v rozsahu 30 minút.
	Pracovník sa nesmie v pracovnom čase bez súhlasu a vedomia svojho vedúceho vzdialiť z pracoviska. Každý pracovník mestského úradu je povinný v prípade opustenia budovy vyžiadať si súhlas. Oneskorený príchod na pracovisko, predčasný odchod z neho a každé opustenie pracoviska z pracovných i mimopracovných dôvodov je pracovník povinný uskutočniť len na základe priepustky svojím vedúcim. Evidencia priepustiek je vedená u príslušného vedúceho oddelenia a pre vedúcich je vedená na sekretariáte prednostu mestského úradu, na ktorej je potrebné uviesť dôvod neprítomnosti v zamestnaní.
	Za zameškaný čas v práci sa považuje oneskorený príchod na pracovisko, predčasný odchod z neho, prekročenie určenej prestávky na jedlo a oddych, ako aj každé opustenie pracoviska, pokiaľ k nemu nedôjde v súvislosti s plnením pracovných povinnosti, alebo pokiaľ nejde o prekážky v práci, pri ktorých prináleží pracovníkovi pracovné voľno. Ak pracovník dohodne s vedúcim túto dobu vopred, alebo dodatočne nadpracuje, nejde o zameškaný pracovný čas. Z neodpracovaného pracovného času sa vyvodzujú dôsledky podľa ustanovení Zákonníka práce a podľa súvisiacich predpisov (napr. krátenie dovolenky na zotavenie a pod.)
	Pracovník mestského úradu, ktorý potrebuje zostať na pracovisku po pracovnej dobe tak môže urobiť iba so súhlasom primátora mesta alebo jeho zástupcu a prednostu. Nerešpektovanie uvedeného opatrenia sa postihuje v zmysle Zákonníka práce.

Článok 9 

Práca nadčas, nočná práca, pracovná pohotovosť

	Nariaďovanie práce nadčas a nočnej práce je upravované v § 96 až § 99 a § 152 Zákonníka práce. Za prácu nadčas sa považuje práca, ktorú pracovník vykonáva na príkaz, alebo so súhlasom zamestnávateľa nad určený týždenný pracovný čas, vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutého pracovného času a vykonávania mimo rámca rozvrhu pracovných smien. Prácou nadčas nie je, ak pracovník nadpracováva pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol na jeho žiadosť.

Prácou nadčas ani nočnou prácou sa nesmú zamestnávať mladiství, ťarchavé ženy a ženy, ktoré sa starajú o dieťa mladšie ako 1 rok (§ 156 a § 166 Zákonníka práce). Nočná práca ostatných žien je povolená v prípadoch uvedených v § 152 Zákonníka práce.
	Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ pracovníkovi nariadiť iba v prípadoch za podmienok a v rozsahu ustanovenom v § 95 a § 96 Zákonníka práce. Jej odmeňovanie sa upravuje vnútornými mzdovými predpismi a tarifami.

Článok 10 

Dovolenka na zotavenie

	Dĺžka dovolenky na zotavenie a zásady jej poskytovania sú upravené jednotne pre všetkých pracovníkov v ustanovení § 100 až § 110 Zákonníka práce.

Dovolenka sa vypisuje na určenom tlačive dvojmo. Oprávnenie na schválenie nástupu na dovolenku majú vedúci pracovníci, uvedení v čl. 8, odst. 4. Po schválení sa dovolenkové lístky sústreďujú na príslušnom   oddelení   a   na   oddelení   organizačno-personálnom   a hospodársko-prevádzkovom pre účely evidencie.
	Ak nebol pracovníkovi určený alebo schválený nástup dovolenky, nesmie túto nastúpiť bez súhlasu pracovníka oprávneného na schválenie dovolenky.

Časť V

MZDA

Článok 11 

Výplata mzdy

	Pracovníkom mestského úradu prislúcha za vykonanú prácu mzda. Základná mzda sa pracovníkovi stanovuje platovým dekrétom v súlade s úpravou odmeňovania funkcionárov Mestského zastupiteľstva, pracovníkom Mestského úradu a útvaru Mestskej polície v Žiline, schválenej mestským zastupiteľstvom.

Výplatný termín na mestskom úrade je 9-ty deň v mesiaci. Ak pripadne výplatný deň na deň pracovného voľna alebo pokoja, vypláca sa mzda v najbližšom predchádzajúcom pracovnom dni. Mzda sa vypláca na osobné účty pracovníkov v Prvej komunálnej banke v Žiline.
	Pri mesačnom vyúčtovaní mzdy sa vydá pracovníkovi aj písomný doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy a o vykonaných zrážkach zo mzdy. S prípadnými reklamáciami, otázkami a pripomienkami týkajúcimi sa vypočítavania a výšky mzdy, obracajú sa pracovníci na mzdového referenta, prípadne na nadriadeného vedúceho bez zbytočného odkladu po zistení nesprávnosti. Nárok na mzdu sa premlčí, ak sa neuplatní v 3-ročnej lehote odo dňa nahlásenia a zistenia nesprávnosti výšky mzdy na príslušnom oddelení.
	Vrátenie neprávom vyplatených miezd upravuje § 243 odst. 3 Zákonníka práce. Zamestnávateľ môže od pracovníka žiadať vrátenie neoprávnene vyplatenej sumy, iba ak pracovník vedel alebo musel z okolností predpokladať, že ide sumy nesprávne určené, omylom vyplatené a to v lehote 3 rokov od ich výplaty.
	Zrážky zo mzdy možno vykonať len na základe dohody o zrážkach zo mzdy (§ 246 odst. 1 Zákonníka práce). Inak môže zamestnávateľ zrážať zo mzdy iba zložky uvedené v § 121 odst. 1 Zákonníka práce.

Časť VI

PREKÁŽKY V PRÁCI

Článok 12

Prekážky z dôvodu všeobecného záujmu a dôležité osobné prekážky v práci

	Poskytovanie pracovného voľna s náhradou mzdy pri prekážkach v práci sa vykonáva podľa ustanovenia § 124 až § 130 Zákonníka práce.

Pracovné voľno môže pracovníkovi poskytnúť zamestnávateľ predovšetkým pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu a v nevyhnutnom rozsahu na výkon verejnej funkcie, občianskych povinnosti a iných úkonov vo všeobecnom záujme, pokiaľ túto činnosť nemožno vykonávať mimo pracovného času. V tejto súvislosti náhrada mzdy prislúcha pracovníkovi za podmienok a v rozsahu určenom príslušnými predpismi. Náhrada mzdy sa poskytuje tiež pri výkone služby v ozbrojených silách a v civilnej službe, pri školení a štúdiu popri zamestnaní v zmysle ustanovenia § 125 a § 126 odst. 3 Zákonníka práce.
	Ak pracovník nemôže vykonávať prácu z dôležitých dôvodov týkajúcich sa jeho osoby, poskytne mu zamestnávateľ pracovné voľno podľa vládneho nariadenia č. 13/1991 Zb.
	O poskytnutie pracovného voľna pri vzniku prekážky strane pracovníka, požiada pracovník bezprostredne nadriadeného vedúceho. Ak nie je prekážka v práci známa pracovníkovi vopred, je povinný bez zbytočného prieťahu vyrozumieť svojho vedúceho a oznámiť mu predpokladanú dobu jej trvania. Pracovné voľno sa zásadne neposkytuje, ak pracovník môže vybaviť záležitosť mimo pracovného času.
	Organizácia môže poskytnúť pracovníkovi ďalšie pracovné voľno i z iných závažných dôvodov za účelom zabezpečenia si dôležitých osobných, rodinných alebo majetkových záležitostí, ktoré sa nedajú vybaviť mimo pracovného času alebo ak by pracovníkovi mohla vzniknúť ujma. Náhrada mzdy sa však v týchto prípadoch neposkytuje.
	Organizácia ospravedlní neprítomnosť pracovníka v práci po dobu jeho práce neschopnosti pre chorobu alebo úraz, po dobu materskej dovolenky, karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a po dobu starostlivosti o dieťa mladšie ako 10 rokov, ktoré nemôže byť z dôležitých dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v starostlivosti ktorých inak dieťa je, alebo ak osoba, ktorá sa o dieťa stará ochorela, alebo jej bola nariadená karanténa, prípadne sa podrobila ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času pracovníka. Pre túto dobu nepatrí pracovníkovi náhrada mzdy, hmotné zabezpečenie v týchto prípadoch upravujú právne predpisy o nemocenskom poistení.
	Oprávnenia na podpisovanie pracovnej neschopnosti a OCR majú tí istí pracovnici, ktorí sú určení na schválenie dovoleniek (čl. 8, odst.4). Pracovnici sú povinní odovzdať pri vzniku práceneschopnosti III. diel potvrdenia o pracovnej neschopnosti, II. diel pri skončení práceneschopnosti. Pri OCR v jednom vyhotovení „Žiadosť o podporu pri ošetrovaní člena rodiny". Pri pokračovaní práceneschopnosti z príslušného mesiaca do druhého je pracovník povinný odovzdať vyplnené tlačivo „Preukaz o trvaní práceneschopnosti".
	Náhradu mzdy pri vzniku prekážky v práci zo strany zamestnávateľa rieši § 129 a § 130 Zákonníka práce.
	Pracovníkovi, ktorý sa vrátil z pracovnej cesty po 24 hodinách a nepoužil lôžkový (ležadlový) vozeň, poskytne sa mu nevyhnutne potrebný pracovný čas na odpočinok od skončenia pracovnej cesty do nástupu do práce po dobu 8 hodín a pokiaľ táto spadá do pracovnej doby pracovníka, náhrada mzdy.

Článok 13 

Náhrady výdavkov

Pracovníci sú zamestnávateľom vysielaní na pracovné cesty s konkrétnymi úlohami. Pracovník je povinný ihneď po návrate z pracovnej cesty informovať o výsledku cesty nadriadeného vedúceho pracovníka a do 3 dni mu odovzdať písomnú správu o vykonanej pracovnej ceste.
Zabezpečovanie správnosti účtovania a likvidácie cestovných náhrad upravuje zák. č. 119/92 Zb. o cestovných náhradách.

Časť VII

STAROSTLIVOSŤ O PRACOVNÍKOV

Článok 14

	Zamestnávateľ v súlade s ustanovením § 139 až § 148 Zákonníka práce uskutočňuje opatrenia pre zlepšenie pracovných podmienok.

Pracovníci majú možnosť využívať služby závodného zdravotného strediska v pracovnej dobe. Návšteva v obvodnom zdravotnom zariadení za účelom vyšetrenia pracovníka odporúčaná závodným lekárom sa považuje za jednu z dôležitých osobných prekážok v práci a v nevyhnutne potrebnom časovom rozsahu sa pracovníkovi poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy.

Článok 15 

Pracovné podmienky žien a mladistvých

	Pracovné podmienky žien a mladistvých sa zabezpečujú v zmysle ustanovenia § 149 až § 168 Zákonníka práce.

Podmienky nástupu žien na materskú dovolenku a ďalšiu materskú dovolenku upravuje § 157 až § 161 Zákonníka práce. Žiadosť o poskytnutie ďalšej materskej dovolenky podáva pracovníčka na oddelení organizačno-personálnom a hospodársko-prevádzkovom.

Článok 16 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Za plnenie úloh na úseku starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedajú vedúci oddelení a ostatní vedúci pracovníci v rozsahu svojej pôsobnosti. Pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa vychádza z ustanovení § 132 až § 138 Zákonníka práce. Vedúci pracovníci sú povinní oboznámiť podriadených pracovníkov s predpismi a pokynmi pre zabezpečovanie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a sústavne vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie.
Na riešení všetkých otázok súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci sa aktívne zúčastňujú všetci pracovnici. Pracovnici sú povinní dodržiavať predpisy a pokyny, oznamovať nadriadenému pracovníkovi nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, podrobiť sa lekárskym prehliadkam, dodržiavať pokyny na používanie elektrických spotrebičov.
	Každý pracovník je povinný podrobiť sa kontrole, či nepožil alkoholické nápoje alebo iné omamné prostriedky, prípadne sa podrobiť ďalšiemu vyšetreniu.
	Kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonáva príslušný odborový orgán v zmysle § 136 Zákonníka práce.

Časť VIII

SPOLUPRÁCA S ODBOROVOU ORGANIZÁCIU
	
Článok 17

Sociálny fond je určený na zabezpečenie sociálneho rozvoja pracovného kolektívu, prispieva na : dopravu, stravovanie, rekreáciu, zájazdy, kultúrnu činnosť, sociálne výpomoci a pôžičky.

Časť IX

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Článok 18 

Zodpovednosť pracovníka

	Zodpovednosť pracovníka za spôsobenú škodu pri plnení pracovných povinnosti alebo v priamej súvislosti s nimi je vymedzená ustanovením § 17 až § 186 Zákonníka práce.

Pracovník zodpovedá zamestnávateľovi za:
	škodu, ktorú spôsobil zavinením porušenia povinnosti, pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s nimi,

nesplnenie povinnosti na odstránenie škody,
	schodok na zverených hodnotách, ktoré je pracovník povinný vyúčtovať,
	stratu zverených predmetov,
	škodu spôsobenú úmyselným konaním proti pravidlám slušnosti a občianskeho spolužitia.
	S pracovníkom, ktorému boli zverené hodnoty, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, uzatvára primátor mesta písomnú dohodu o hmotnej zodpovednosti.


Článok 19 

Zodpovednosť zamestnávateľa

	Zodpovednosť zamestnávateľa vyplýva z ustanovenia § 187 až § 205c Zákonníka práce. 

Zamestnávateľ zodpovedá pracovníkovi za škodu ktorá mu vznikla:
	pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, porušením právnych povinnosti alebo úmyselným konaním, zo strany zamestnávateľa, proti pravidlám slušnosti a občianskeho spolužitia,

v súvislosti s porušením právnych povinností v rámci plnení úloh organizácie, ktorú spôsobili pracovníci konajúci v jej mene (§ 9 a § 10 Zákonníka práce),
	pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania,
	na odložených veciach,
	pri odvracaní škody.
	O výške náhrady škody spôsobenej pracovníkmi musí byť rozhodnuté spravidla do 1 mesiaca od zistenia škody. Pracovník je povinný oznámiť škodu bez zbytočného odkladu, spravidla nadriadenému pracovníkovi. Pri škode na odložených veciach najneskôr do 15 dni odo dňa, kedy sa o škode dozvedel, v oznámení pracovník uvedie ako ku škode došlo a ďalšie dôležité údaje podľa povahy prípadu.

Škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania, za ktorú zamestnávateľ zodpovedá, je povinný pracovníkovi uhradiť bez toho, aby pracovník musel o ňu osobitne žiadať, pokiaľ sa zodpovednosti nezbaví podľa § 191 Zákonníka práce.
	Za veci, ktoré obvykle do zamestnania pracovníci nenosia ( väčšie sumy peňazí, klenoty a iné cennosti), ktoré zamestnávateľ neprevzal do osobitnej úschovy, zodpovedá zamestnávateľ len do výšky 2.000, Sk. Ak zamestnávateľ prevzal tieto veci do osobitnej úschovy, uhradí zamestnávateľ škodu bez obmedzenia.
	Pre konanie o zodpovednosti za škodu je ustanovená škodová komisia ako poradný orgán primátora.

Časť X

Článok 20

Vedľajšia pracovná činnosť a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

	Plnenie úloh mestského úradu zabezpečujú predovšetkým pracovníci, ktorí sú pracovníkmi mesta v hlavnom pracovnom pomere. Výnimočne sa môže pre plnenie úloh uzatvoriť s občanmi dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pri dodržiavaní podmienok uvedených v Zákonníku práce.

Primátor mesta môže v odôvodnených prípadoch uzavrieť dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce s pracovníkmi inej organizácie. Uzatvorenie uvedených dohôd sa vykonáva v zmysle § 232 až § 239b Zákonníka práce a s tým súvisiacich osobitných predpisov.
	Uzatváranie súbežných a vedľajších pracovných pomerov s pracovníkmi iných organizácií, ako aj uzatváranie dohôd o vedľajšej činnosti pracovníkmi mesta sa vykonáva v zmysle ustanovení § 69 až § 71 Zákonníka práce.

Časť XI

Článok 21 

Pracovné spory

Spory medzi zamestnávateľom a pracovníkom o nároky z pracovného pomeru prerokúvajú a o nich rozhodujú súdy.

Článok 22 

Doručovanie písomností

	Doručovanie dôležitých písomností pracovníkovi zamestnávateľom upravuje § 266 písm. a) Zákonníka práce. Písomnosti týkajúce sa vzniku a zániku pracovného pomeru, vzniku, zmeny a zániku povinnosti pracovníka vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, musia byť pracovníkovi doručené „do vlastných rúk" . To platí i o písomnostiach týkajúcich sa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Písomnosti doručuje zamestnávateľ pracovníkovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek, kde bude zastihnutý. Ak to nie je možné, doručí písomnosti poštou.

Písomnosti doručené poštou zasiela zamestnávateľ na poslednú adresu pracovníka, ktorá mu je známa ako doporučenú zásielku s doručenkou a s poznámkou „do vlastných rúk".
	Povinnosť zamestnávateľa sa splní , len čo pracovník písomnosť prevezme, alebo len čo ju pošta vrátila ako nedoručiteľnú a pracovník svojím konaním alebo opatreniami doručenie písomnosti zmaril. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak pracovník prijatie prítomnosti odmietol.

Časť XII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

	Pracovný  poriadok, jeho zmeny a  doplnky  schvaľuje  mestské zastupiteľstvo.
	Tento  pracovný poriadok  bol  schválený  na  zasadnutí  Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa   18. 4. 1996. 

Účinnosť nadobúda dňom schválenia.

Ing. Miroslav Adámek v.r.					Ing. Ján Slota v.r. 
prednosta mestského úradu					primátor mesta Žilina



