
 

 

DODATOK  Č. 2  K PRACOVNÉMU  PORIADKU 
 

Primátor hlavného mesto Slovenskej republiky Bratislavy v súlade s článkom 23 bod 2 

Pracovného poriadku zo dňa 31. marca 2015, po predchádzajúcom súhlase Odborovej 

organizácie pri Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Otvorených 

odborov Bratislava, vydáva tento dodatok: 

 

Čl. I 

Pracovný poriadok zo dňa 31. marca 2015 sa mení takto: 

 

1. V článku 1 sa odsek 8 a 10  mení a znie: 

 „8) Vedúcimi zamestnancami sú: 

a) mestský kontrolór, 

b) riaditeľ kancelárie primátora, 

c) riaditeľ magistrátu, 

d) zástupca riaditeľa magistrátu, 

e) riaditeľ sekcie, 

f) zástupca riaditeľa sekcie 

g) vedúci oddelenia, 

h) vedúci referátu, 

i) vedúci zamestnanec zariadenia bez právnej subjektivity.“ 

„(10) Vedúcim zamestnancom podľa odseku 8 písm. a) až g) môže byť len osoba 

s vysokoškolským vzdelaním 

2. V článku 12:  

1) odsek 5, 6 a 7 sa mení a znie: 

„(5) Základný pracovný čas zamestnancov, počas ktorého sú zamestnanci povinní byť na 

pracovisku a vykonávať prácu, je: 

a) pondelok od 9.00 h  do 17.00 h, 

b) utorok      od 9.00 h  do 15.00 h, 

c) streda     od 9.00 h  do 15.00 h, 

d) štvrtok     od 9.00 h  do 15.00 h, 

e) piatok     od 9.00 h  do 14.00 h.  /   

v mesiacoch júl – august:  piatok     od 9.00 h  do 13.00 h.  
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„(6) Základný pracovný čas zamestnancov oddelenia miestnych daní a poplatkov,  

v budove na Blagoevovej ulici 9, počas ktorého sú zamestnanci povinní byť na pracovisku a 

vykonávať prácu, je: 

a) pondelok  od 8.00 h  do 17.00 h, 

b) utorok       od 9.00 h  do 15.00 h, 

c) streda      od 8.00 h  do 17.00 h, 

d) štvrtok      od 9.00 h  do 15.00 h, 

e) piatok      od 9.00 h  do 13.00 h. 

(7) Voliteľný pracovný čas je od 7.00 h do 9.00 h a po základnom pracovnom čase je do 

19.00 h. V tomto čase zamestnanec odpracuje zvyšok ustanoveného pracovného času.“ 

2) v odseku 16 sa ruší písm. c) a d),  

doterajšie písm. e) až m) sa označujú ako c) až k) 

 
Čl. II 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. septembra 2019. 

 

V Bratislave dňa 02. septembra 2019 

 

 

..........................................................    .......................................................... 

         Ing. arch. Matúš Vallo, v.r.            JUDr. Ľudmila Volfová, v.r. 

primátor hlavného mesta Slovenskej        predsedníčka závodného výboru  

        republiky Bratislavy     odborovej organizácie pri magistráte    

 

 

 

        ............................................................ 

                      Ing. Filip Húšťava 

     predseda výboru  

    Otvorených odborov Bratislava 

        v z.  Mag.rer.nat. Marek Dinka, v.r. 


