DODATOK

č.

3

ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE
pre za mestna ncov pri vý kone práce vo ve rejno m zá ujme

na rok 2011
V súlade s ustanovením § 3 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o od m eňovaní niektorýc h
zamestnancov pri výkone práce vo verej nom záuj me (ďa l ej len "zákon o odmeňova n í"'), §
23 1 Zákonníka práce a zákona č. 2/ 1991 Zb. o ko lektívnom vyjed návaní \' znení
neskorších predpi sov zmluvné strany

MESTO ZLATÉ MORAVCE, zastúpené primátorom mesta Ing.Petrom Lednárom,CSc.
(ďa l ej

len "zamestnávater--)
na jed nej strane
a

Základ ná orga nizácia SLO VES pd Mest kom úrade v Zlatých Mo r·avciach, zastúpená
predsedníč kou závodného výboru Evou Opáleuou
na druhej strane

uzatvárajú tento

KU

DO DA TOK Č. 3
KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE

v súlade s ustan oveniami § 2 ods. 3 písm. a) a § 3 písm. a) a b) zák. č. 211991 Zb. o
kolektívnom vyjednávaní (úplné znenie zák. č. 357/2001 Z. z. ako vyplýva zo zmien a
doplnení vykon anJícll zák. č. 519/ 1991 Zb., zák. č. 54/1996 Z. z., zák. č. 20912001 Z. z. a
zák. č. 553/2003 Z. z. v znení n eskorších predpisov)
ČL. l

PREDMET DO DATKU
l. Zmluvné strany sa dohodl i na zmerie znenia

čl ánku

42,

p ričom

nový

článok

42 znie:

"Článok 42
"Za mestn ávate !'

zabezpečí

pre zamestnancov. ktorých p racovná zmena trvá viac ako

ll hodín ďal šie
poukážok:·

teplé hlavné jedlo alebo rm poskytne stravovanie formo u

trm n~ch

2. Zm luvné strany sa dohodli na doplnení znenia článku 46 tak. že na konci sa dopÍňa text,
ktorý znie:
"finančný

•

príspevok (sociálna výpomoc) pre zamestnancov. ktorí odpracovali
u zamestnávatel'a najmenej 3 roky. v prípade d lhodobej s tarostlivosti o blízku
osobu (manžel, partner alebo d ieťa ž ijúce v s poločnej domácnosti) alebo o vlastnú
osobu spojenú s opakovanou d lhodobou návštevou odborného lekára mimo miesta
bydli ska zamestnanca trvajúcou viac ako 3 mesiace, a to vo výške naj\ iac 166.eur 2x ročne. avšak naj viac do výšky preukázan)'ch výdavkov. Zame ·tnanec na
preukázanie nároku na poskytnutie takejto sociálnej výpo moci pred loží
zamestnávaterovi
doklad od lekára preukazujúci. že
blízka osoba. resp.
zamestnanec. musí byť v u edenom liečebnom rež ime ako aj cesto' né lístky. príp.
čestné vyhlásenie o výške výdavko\' na dopravu vlastn)•m motorový m 'o;:idlom:·

3. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení Lnenia č l ánku 49 tak. že za text ..Zamestnancovi
v archíve pracovný plášť Lx roč ne" sa vk ladajú s lová ,.v hod note do výšky 20.- eur:· a za
text .,Upratovačky a do ručovatcrka: č i s tiace a hygienické potreby, gumené ruka vice l x
ročne. pracovný odev a p racovnú obuv l x ročne." sa vkladá nový text, ktorý Ln ie:
..Zamestnávate!' poskytne uprato vačke pracovn)' odev a pracovnú obuv potlra
predchádzajúcej vety v hodnote do výšky 50,- eur a doručovatel'ke poskyt ne pracovný
odev a pracovnú obuv podra predchádzajúcej vety v hodnote do výšky 70.- eur.'·
~-

Ostatné ustanovenia Kolektívnej zm luvy v z ne ní jej dodatkov zostávajú v platnosti tak.
ako boli dohodnuté.

ČL. ll.
ZÁVE R EČNÉ U TANOVENI A

Tento Dodatok č. 3 ku Ko le ktívnej zm luve je platný a ú č inn ý dťíom 1.3.20 12 za
podmienky jeho zverejnen ia na stránke za mestnáva teľa. pri čom je závtizn)· pre Lmlu vné
strany a pre ich právnych nástupcov v dobe platnosti Kolektívnej zmluvy.
Tento Dodatok č. 3 ku Kolektívnej z m luve je vypracovaný v štyroch vyhoto veniach. z
ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

V Z lat)·ch Moravciach, dr"ía 29.2.20 12

/1}u, v, /

·············t-:··········b·········· ···········

Eva Opá lená
predsedníčka

F

ZO SLOVES

SLOVES-14 -0073-040;'

ens~; >dborovy ~v~z verf:1neJ sprav}·

ZAVOONY VÝBOR

Mes tskv uru.1
953 33 ZLAT!: 1>/0~AVCE 1 ma 1a 2

In g. Peter· Ledn á r·, CSc.
primátor mesta

