Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zastúpené ministrom vnútra
Slovenskej republiky Robertom KALIŇÁKOM

na jednej strane

a

Odborový zväz polície v Slovenskej republike zastúpený
Mariánom MAGDOŠKOM

na druhej strane

uzatvárajú

DODATOK č. 1
ku
KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE VYŠŠIEHO STUPŇA
pre príslušníkov Policajného zboru
na rok 2017

I.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2017,
uzatvorená 22. decembra 2016 v Bratislave (ďalej len „kolektívna zmluva“) sa dopĺňa takto:
Čl. 3 sa dopĺňa odsekmi 22 až 28, ktoré znejú:
„(22) Ministerstvo zabezpečí od 1. júla 2017 na ocenenie kvality vykonávanej činnosti
a osobných schopností policajta zvýšenie osobného príplatku o sumu 50 eur. Policajtovi,
ktorý ku dňu účinnosti tohto dodatku nemá priznaný osobný príplatok, sa priznáva osobný
príplatok v sume 50 eur. Uvedené sa nevzťahuje na policajta uvedeného v odsekoch 23, 24,
25 alebo 27.
(23) Policajtovi zaradenému v Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave
a Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave I až V vrátane ich základných útvarov
dislokovaných na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a vysunutých
pracovísk dislokovaných na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
a Riaditeľstve hraničnej a cudzineckej polície Bratislava vrátane základných útvarov
Policajného zboru dislokovaných na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava,
ktorý má charakter vykonávanej služobnej činnosti kódu 1503, 1505, 1509 až 1514, 1517
až 1520, 2701 až 2704, 2751 až 2766, 2774, 2851 až 2862, 2869, 2871, 2901 až 2909, 2914,
2915, 2916, 2951, 3601, 3652, 3901, 3951, 3953, 3962, 4502 až 4504 a spĺňa podmienky
podľa § 141a zákona č. 73/1998 Z. z., zabezpečí ministerstvo od 1. júla 2017 na ocenenie
kvality vykonávanej činnosti a osobných schopností policajta zvýšenie osobného príplatku
o sumu 130 eur. Takémuto policajtovi, ktorý ku dňu účinnosti tohto dodatku nemá priznaný
osobný príplatok, sa priznáva osobný príplatok v sume 130 eur. Uvedené sa nevzťahuje
na policajta, ktorý má priznaný príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie alebo
príplatok za výkon dočasne neobsadenej riadiacej funkcie a ktorého výška priznaného
príplatku presahuje 15 % súčtu funkčného platu a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov
platovej triedy určenej pre funkciu, do ktorej je policajt ustanovený.
(24) Policajtovi zaradenému v zálohe pre študujúcich policajtov vyslanému na získanie
základného policajného vzdelania zabezpečí ministerstvo od 1. júla 2017 mesačne odmenu
vo výške 100 eur. V prípade zmien v priebehu kalendárneho mesiaca sa tieto náležitosti
priznávajú v pomernej časti.
(25) Policajtovi zaradenému na útvare, ktorému nie je možné priznať príspevok na bývanie,
resp. osobný príplatok z dôvodu, že je zaradený v prípravnej štátnej službe, resp. v skúšobnej
dobe, zabezpečí ministerstvo od 1. júla 2017 mesačne odmenu vo výške, v akej by im tieto
inak boli priznané. V prípade zmien v priebehu kalendárneho mesiaca sa tieto náležitosti
priznávajú v pomernej časti.
(26) Policajtovi, ktorý je preložený podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 73/1998 Z. z.
a poskytujú sa mu náhrady výdavkov podľa § 113 zákona č. 73/1998 Z. z., patrí mesačne
odmena vo výške príspevku na bývanie podľa čl. 18 nariadenia ministra vnútra Slovenskej
republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov Policajného zboru
prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní služobnej pohotovosti
príslušníkom Policajného zboru, ktorý by mu inak patril.

(27) Policajtovi zaradenému ku dňu účinnosti tohto dodatku na dennom štúdiu Akadémie
Policajného zboru v Bratislave zabezpečí ministerstvo od 1. júla 2017 na ocenenie kvality
vykonávanej činnosti a osobných schopností policajta zvýšenie osobného príplatku o sumu
50 eur. Policajtovi, ktorý ku dňu účinnosti tohto dodatku nemá priznaný osobný príplatok,
sa priznáva osobný príplatok v sume 50 eur.
(28) Policajtovi, ktorý má priznaný osobný príplatok v maximálnej možnej výške, ktorú
pripúšťa zákon č. 73/1998 Z. z., nepatrí odmena.“.

II.
1. Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve je neoddeliteľnou súčasťou kolektívnej zmluvy.
Ostatné ustanovenia kolektívnej zmluvy týmto dodatkom č. 1 ku kolektívnej zmluve
nedotknuté, ostávajú v platnosti a sú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými
stranami a nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2017. Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
zverejní ministerstvo v Centrálnom registri zmlúv.
3. Ministerstvo sa zaväzuje, že zverejní dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve vo Vestníku
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na intranetovej stránke do 15 dní od jeho
podpísania.
4. Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom
ministerstvo dostane dva rovnopisy a odborový zväz jeden rovnopis.
V Bratislave dňa 29. 05. 2017

Robert KALIŇÁK
podpredseda vlády a minister vnútra
Slovenskej republiky

Marián MAGDOŠKO
predseda Odborového zväzu polície
v Slovenskej republike

