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Vážený pán minister,
Národná rada SR prijala zákon, ktorým sa od 01.05.2018 zvýšili príplatky za prácu v noci,
počas sviatkov a cez víkend. Zamestnanci tento krok vlády uvítali, zamestnávatelia sa s ním ako tak
vyrovnali. Avšak problém so zvýšením miezd za služby nastal pri zmluvách so štátnou a verejnou
správou. Uvedené služby sa obstarávajú verejným obstarávaním a zmluvy sa podpisujú na niekoľko
rokov dopredu s garanciou ceny za služby. Členovia našej komory, ktorí podnikajú v strážnych
službách majú veľký problém poskytovať strážne služby, ktoré štátne a verejné organizácie vysúťažili
pred účinnosťou uvedeného zákona. Pri strážnych službách predstavujú mzdové náklady na realizáciu
služby okolo 90% z ceny služby. Už pri každoročnom zvyšovaní minimálnej mzdy je problém
s dodržaním vysúťaženej ceny v štátnej a verejnej správe. V súčasnosti náklady na strážnu službu
vzrástli o desiatky percent, prekročili vysúťažené ceny pred zavedením zákona.
Vážený pán minister obraciam sa na Vás so žiadosťou o vyriešenie tohto problému. Pokiaľ
vláda zákonom zvýši zamestnancom mzdy za ich prácu, je potrebné zabezpečiť, aby sa o rovnaký
percentuálny diel zvýšili aj ceny za dodávku služieb v štátnej aj verejnej správe. Ak daný problém
nebude riešený, tak dáme základ na rozširovanie šedej až čiernej ekonomiky v tejto oblasti podnikania.
Vážený pán štátny minister, dovoľte mi, aby som sa Vám za pochopenie, prípadnú pomoc a
podporu pri riešení tohto problému v oblasti mzdových a obchodných vzťahov medzi dodávateľmi
strážnych služieb a štátnou a verejnou správou dopredu poďakoval. A zároveň Vás chcem požiadať
o oznámenie kontaktnej osoby za Vaše ministerstvo, s ktorou by sme mohli rokovať o našich návrhoch
týkajúcich sa riešenia uvedeného problému. Ešte raz Vám ďakujem.
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