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Psychiatricka nemocnica Profesora Matulaya Kremnica

Československej armády 234/139, 967 01 Kremnica

^. GS/ÍO^
ZMLUVA O STABILIZAČNOM PRÍSPEVKU

uzatvorená podľa ustanovenia § 18 Zákonníka práce, zákona č. 311/2001 Z. z.
v neskoršom znení

I. ZMLUVNÉ STRANY
Zamestnávateľ: SR - Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica

Sídlo: Ul. Československej armády 234/139, 967 01 Kremnica
IČO: 00606987
v zastúpení: Ing. Vladimír Husárček, riaditeľ
(d'alej zamestnávateľ, tiež zmluvná strana)

Zamestnanec: Meno a priezvisko Dagmar Murgašová, nar.:
Trvalý pobyt:
Pracovná zmluva iizatvorená 28. 1. 2022

(ďalej zamestnanec, tiež zmluvná strana)
/•

Zamestnávateľ azamestnanec sa dohodli vsúlade so Mzdovým poriadkom zo dňa
25. 1. 2019 (ďalej MP) platným pre Psychiatrickú nemocnicu Profesora Matulaya Kremnica
(účinným od 21. 9. 2020 dodatok č. 3) na uzatvorem' tejto zmluvy o stabilizačnom príspevku
(ďalej zmluva) v znení:

II. ZÁKLADNÉ POJMY
l/ Stabilizačný príspevok je špecifíkovaný v kapitole c. 8 MP platného pre zamestaávateľa
a zamestnancov vpracovnom pomere, ako phienie vyplácané zamestnancovi naviac, po
sphiem podmienok tejto zmluvy, vo výške jednomesačnej základnej mzdy konkréttieho
zamestnanca.

2/ Stabilizačný príspevok je príjem zo závislej čiimosti podl'a § 5 zákona o dani z primu č.
595/2003 Z.z. , preto podlieha zdaneniu a zároveň je vymeriavacím základom pre platenie
poistného na zdravotné a sociáhie poistenie, tak ako mzda zamestnanca.

3/ Zamestnanec v nedostatkovej profesii je zamestnanec zamestnávateľa vpracovnom
pomere, ktorý vykonáva odbomé činnosti nevyhnutné pre zabezpeôenie zdravotnej
starostlivosti pre klientov zamestnávateľa a to najmä zdravotaá sestra, psychiatrická sestra so
špecializáciou, sestra s pokročilou praxou. Zároveň tomuto zamestnancovi vznikol nárok na-
dôchodok a teda aj dôvod na skonôenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodku.

47 Stabilizačná doba na vyplatenie stabilizačného príspevku je 12 po sebe nasledujúcich
kalendámych mesiacov počnúc 1. januárom 2023, ktoré zamestnanec odpracuje
u zamestnávateľa. Do tejto doby sa nepočíta práceneschopnosť zamestnanca dlhšia ako tri
dni, ani osobné ošetrovanie osoby v spoloônej domácnosti dlhšie ako tri dni.



III. DOHODA O PLNENI
l/ Zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu so zamestnávateľom od 1 2. 2022 na druh
práce zdravotná sestra. Dňa 17. 8. 2021 mu vznikol nárok na odchod do dôchodku.

2/ Zamestnanec a zamestnávateľ sa dohodli, že zamestnanec neukončí pracovný pomer, ale
zotrvá vpracovnom pomere u zamestnávateľa po dobu 12 po sebe nasledujúcich
kalendámych mesiacov t.j. od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Počas tejto doby sa zaväzuje
vykonávať prácu dojednanú vpracovnej zmluve ako zdravotná sestra na B oddelení
psychiatrickom. Po odpracovaní tejto doby a splnení podmienok podľa čl. II. zmluvy sa
zamestnávateľ zaväzuje vyplatiť zamestnancovi stabilizačný príspevok vo výške jeho
základnej mesačnej mzdy vo výplatnom tenníne za mesiac december 2023.

3/ Nárok na plnenie zamestnancovi nevzniká, ak počas stabilizačnej doby poruší pracôvnú
disciplínu závažným spôsobom, najmä ak nenastúpi do práce bez udania dôvodu (absencia),
alebo počas výkonu práce bude u neho zistené požitie alkoholu, alebo inej návykovej látky
(drogy), v dôsledku čoho je zamestnávateľ oprávnený ukončiť zo zamestnancom pracovný
pomer.

4/ Nároky zamestnanca na vyplatenie stabilizačného príspevku zostávajú zachované, ak
zamestnávateľ počas stäbilizačnej doby ukončí pracovný pomer zo zamestnancom z dôvodu
obsiahnutom v ustanovení § 63 ods. 1 pís. a) Zákonníka práce (zamestnávateľ sa zrušuje,
alebo premiestňuje).
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IV. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

l/ Táto zmluva je dojednaná na dobu určitú akončí jej uplynutím. Pred skončením
dojednanej doby je možné zmluvu ukončiť len z dôvodu, ak nastanú skutočnosti:
-podľa bodu III. 3 t.j. ak zamestnávateľ ukončí pracovný pomer zo zamestnancom z dôvodu
závažného porušenia pracovnej disciplíny, alebo
- ak sa zamestnávateľ zrušuje alebo premiestňuje azamestnanec nesúhlasí so zmenou
dohodnutého miesta výkonu práce (§63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce).

2/ Táto zmluva je uzatvorená v písomnej forme, meniť a doplňať ju možno len písomnými
dodatkami uzatvorenými so súhlasom obidvoch zmluvných strán.

3/ Zmluva je vyhotovená vdvoch rovnopisoch, zktorý po jednom vyhotovení preberá
zamestnanec a zamestnávateľ. Platnosť aúčinnosť nadobúda dňom podpisu obidvomi
zmluvnými stranami.

V Kremnicí,

Zamestnaner Ing. Vladimír Husárček
riaditeľ


