               
Mgr. Roman Laco, starší referent útvaru, OEČ: xxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxx, e-mail: roman.laco@minv.sk, tel: 0905-510016 
V Bratislave dňa 01.01.2019 

					Krajské riaditeľstvo PZ v ....
(prípadne váš zamestnávateľ napr. Prezídium PZ....)


Vec
Žiadosť o doplatenie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce -  zaslanie

Žiadam Vás o doplatenie príplatku v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov za roky 2016, 2017 a 2018. 

Zaradený som na funkcii xxxxxxxx, OEČ: xxxxxxxx, , kde mi bol dňa xxxxxxxxx priznaný príplatok „Platová kompenzácia za sťažený výkon práce“ podľa ustanovenia § 11 ods. 3 písm. a)  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Aj napriek tomu, že nariadeniami vlády Slovenskej republiky, ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujem č. 432/2015 Z. z., č. 366/2016 Z. z. a č. 359/2017 Z. z., ktorými sa menili výšky tarifnej mzdy a malo to vplyv na výpočet výšky príplatku  podľa ustanovenia § 11 ods. 3 písm. a)  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nebol mi tento príplatok zvýšený podľa uvedených nariadení v jednotlivých rokoch. 

V zmysle vyššie uvedeného Vás žiadam o doplatenie môjho oprávneného nároku nasledovne:
	rok 2016:
	platí stupnica platových taríf podľa nariadenia vlády č. 432/2015 Z. z. a výška príplatku podľa ustanovenia § 11 ods. 3 písm. a) je 20% až 35,2% z prvej triedy prvého stupňa platovej tabuľky (280,50 EUR),
	kompenzácia za sťažený výkon práce od roku 2011 nezmenená, t. j. 49,50 EUR,
	v roku 2016 to je 280,50 EUR x 20% = 56,10 EUR, mesačne je rozdiel nedoplatku 6,60 EUR, teda za rok to je 6,60 EUR x 12 mesiacov, t. j. 79,20 EUR




	rok 2017:
	platí stupnica platových taríf podľa nariadenia vlády č. 366/2016 Z. z. a výška príplatku podľa ustanovenia § 11 ods. 3 písm. a) je 20% až 35,2% z prvej triedy prvého stupňa platovej tabuľky (292,- EUR),

kompenzácia za sťažený výkon práce od roku 2011 nezmenená, t. j. 49,50 EUR,
	v roku 2017 to je 292,- EUR x 20% = 58,40 EUR, mesačne je rozdiel nedoplatku 8,90 EUR, teda za rok to je 8,90 EUR x 12 mesiacov, t. j. 106,80 EUR
	rok 2018:
	platí stupnica platových taríf podľa nariadenia vlády č. 359/2017 Z. z. a výška príplatku podľa ustanovenia § 11 ods. 3 písm. a) je 20% až 35,2% z prvej triedy prvého stupňa platovej tabuľky (306,50 EUR),

kompenzácia za sťažený výkon práce od roku 2011 nezmenená, t. j. 49,50 EUR,
	v roku 2018 to je 306,50 EUR x 20% = 61,30 EUR, mesačne je rozdiel nedoplatku 11,80 EUR, teda za rok to je 11,80 EUR x 12 mesiacov, t. j. 141,60 EUR


Na základe vyššie uvedeného Vás žiadam o doplatenie príplatku podľa ustanovenia § 11 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov za roky 2016, 2017 a 2018 v celkovej výške 327,60 EUR. V prípade neuspokojenia môjho nároku budem musieť vymáhať svoju pohľadávku súdnou cestou.



S úctou,



							      __________________
Mgr. Roman Laco


