
Technické služby mesta Prešov, a.s. ul. Bajkalská 33, Prešov 

Minimálna mzda a minimálne mzdové nárofil:'._ na rok 2021 

Mzdový poriadok spoločnosti bol schválený predstavenstvom TSmP, a.s., dňa 28.11.2019 
( ďalej len „mzdový poriadok"). 

Podľa ustanovení zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov 
( ďalej len „Zákonník práce") patrí minimálna mzda zamestnancom, ktorí majú so 
zamestnávateľom uzavretú pracovnú zmluvu, a aj zamestnancom, ktorí pracujú na základe 
uzavretých dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ( dohoda o vykonaní 
práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov). 

Zamestnávateľ je povinný zamestnancom v pracovnom pomere za odpracovanú prácu 
poskytnúť mzdu v sume minimálneho mzdového nároku, určeného pre stupeň náročnosti 
príslušného pracovného miesta. 

Z dôvodu zmien vo výpočte minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov zavedených 
zákonom č. 294/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej 
mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č. 294/2020 Z.z."), sa 
s účinnosťou od 1.1.2021 mení výška minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného 
mesačnou mzdou na sumu 623,00 €. Menia sa aj percentuálne mzdové zvýhodnenia na pevné 
sumy a to v článkoch II., V, a IX. Mzdového poriadku spoločnosti v TSmP, a.s. nasledovne: 

• V článku II.
Stanovená základná mzda na strane 2 Mzdového poriadku, sa pôvodná tabuľková
časť nahrádza novým znením:

Minimálne mzdové náToky platné od 1.1.2021 ( 37,5- hodinový týždenný pracovný čas) 

Stanovená základná mzda 

Stanovená minimálna základná mzda 
Stupeň náročnosti Dohodnutý od 1.1.2021 
práce podľa ZP koeficient Minimálna mesačná Minimálna hodinová 

minimálnej mzdy mzda v€ mzda v€ 

1. stupeň 1,0 - násobok 623,00€ 3,819 € 

2. stupeň 1,2 - násobok 739,00 € 4,530 € 

3. stupeň 1,4 - násobok 855,00 € 5,242 € 

4. stupeň 1,69- násobok 1023,20 € 6,272 € 

5 .stupeň 2,06 - násobok 1237,80 € 7,588 € 

6. stupeň 2,4 - násobok 1348,00 € 8,263 € 
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