
Dohoda o vymedzení vážnych prevádzkových dôvodov,
pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 142 ods. 4 ZP v platnom znení medzi :

1. ZAMESTNÁVATEĽOM :
Liptovské múzeum v Ružomberku
so sídlom: Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50  Ružomberok
IČO: 35993154
oprávnený konať v mene zamestnávateľa: PhDr. Martin Krupa, riaditeľ

- ďalej len ako „zamestnávateľ“

a

2. ODBOROVOU ORGANIZÁCIOU:
ZO SLOVES Liptovské múzeum
so sídlom: Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50  Ružomberok
oprávnený konať v mene odborovej organizácie: Jiří Přibyl, predseda

- ďalej len ako „odborová organizácia“

Článok I.

1. Zamestnávateľ je  povinný zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na tento účel
je povinný vykonať opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci podľa
čl. 3 a čl. 8 Zákonníka práce. Pri uplatňovaní týchto opatrení vychádza zo všeobecne záväzných
právnych predpisov, najmä zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci v znení neskorších zákonov. V dôsledku aktuálneho zamedzenia šírenia ochorenia
COVID-19 sa zamestnávateľ ďalej riadi opatreniami prijatými vládou a Ústredným krízovým
štábom SR, odporúčaniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR a Ministerstvom
zdravotníctva SR.

2. Na základe niektorých opatrení došlo k plošnému uzavretiu prevádzok určeného druhu alebo
zákazu poskytovania služieb (napr. školské zariadenia, kultúrne zariadenia, lyžiarske strediská,
taxislužby a iné).

3. Uzavretie pracoviska alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa predstavuje prekážku
v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce. Aktuálne ide o prekážky
súvisiace s účinnosťou opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení alebo
opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa osobitného
predpisu

Článok II.

1. Zamestnávateľ určil prekážku na strane zamestnávateľa, pre ktoré nemôže prideľovať
zamestnancom prácu v zmysle článku I. tejto dohody, okrem pracovníkov, ktorí zabezpečujú
nevyhnutné činnosti spojené s minimálnou prevádzkou organizácie, t.j.:



- riadiace činnosti
- ekonomické činnosti
- administratívne činnosti
- kontrola zabezpečenia objektov a ich nevyhnutná údržba
- kontrola ochrany zbierkových fondov a depozitárov
- denná a nočná strážna služba a chov zvierat v MLD Pribylina
- nevyhnutné upratovacie práce a dezinfekcia

Článok III.

1. Zamestnávateľ a odborová organizácia sa dohodli na náhrade mzdy pre zamestnanca v sume
80%, jeho priemerného zárobku (priemerný zárobok sa zisťuje z dosiahnutej mzdy za
predchádzajúci kalendárny štvrťrok) na základe Zákona 66/2020, ktorý dopĺňa Zákon č.
311/2001 ZP, § 250 b ods. 6:

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo
obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre
zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane
zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80% jeho priemerného
zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.

2. Zamestnávateľ v takom prípade nariaďuje, aby sa zamestnanci nezdržiavali na pracovisku
(okrem vyšpecifikovaných činností v článku II. bod 1. tejto dohody) a zostali doma až do času,
keď prekážka na strane zamestnávateľa odpadne. Zamestnávateľ nebude pridelovať
zamestnancovi žiadnu inú prácu, a preto je povinný mu vyplatiť náhradu mzdy v sume 80 %
jeho priemerného zárobku.

Článok IV.
1. Z dôvodu uvedeného v článku I. až III. tejto dohody sa zamestnávateľ s odborovou
organizáciou dohodli, že trvanie tejto zmluvy je od 20.4.2020 do skončenia prekážok na strane
zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou COVID 19.

Článok V.
1. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane
po dvoch vyhotoveniach.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná jeden deň
po zverejnení na webovom mieste zamestnávateľa.

V Ružomberku, dňa 17.4.2020 V Ružomberku, dňa 17.4.2020

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

PhDr. Martin Krupa, riaditeľ Jiří Přibyl, predseda

Liptovské múzeum v Ružomberku ZO SLOVES Liptovské múzeum


