
DODATOKč.1 

ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE 

zamestnávateľom: 

MESTO ZLATÉ MORAVCE, 
Sídlo: 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 

medzi 

zastúpené primátorom mesta Ing.Petrom Lednárom,CSc. 
(ďalej len „zamestnávate!"') 

a 

za zamestnancov: 

1. Základná organizácia SLOVES pri Mestskom úrade v Zlatých Moravciach, 
zastúpená predsedníčkou závodného výboru Evou Opálenou (ďalej len ZO 
SLOVES) 

a 
2. Základnú organizáciá odborov za materské školy Zlaté Moravce 

MŠ Žitavské nábrežie, 953 01 Zlaté Moravce 
Zastúpenej PaedDr. Klaudiou lvanovičovou (ďalej len „ZO OZ PŠaV"). 

ČL. I 
PREDMET DODATKU 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovenia článku 38 ods. 2, pričom nový ods.2 
zme: 

„2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi za stratu času v súvislosti s pracovnou cestou 
uskutočnenou na území Slovenskej republiky peňažnú náhradu. Peňažná náhrada za stratu 
času v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou zamestnancovi nepatrí. Peňažná 

náhrada sa poskytuje vo výške 5,- eur za jednu hodinu straty času, ak strata času 
presiahne viac ako 2 hodiny mimo pracovného času zamestnanca. Za stratu času sa 
považuje čas cesty zamestnanca na miesto výkonu práce na pracovnej ceste, ktoré je 
mimo jeho miesta výkonu práce dohodnutého v pracovnej zmluve alebo cestu späť 
z miesta výkonu práce. Poskytnutie peňažnej náhrady zamestnancovi nepatrí počas 
prerušenia pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca." 

2. Ostatné ustanovenia Kolektívnej zmluvy zostávajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté. 

ČL.II. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Tento Dodatok č . 1 ku Kolektívnej zmluve je platný dňom jeho podpísania oprávnenými 
zástupcami, pričom je záväzný pre zmluvné strany a pre ich právnych nástupcov v dobe 
platnosti Kolektívnej zmluvy. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
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na stránke zamestnávateľa. 

Tento Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých 
po jednom vyhotovení obdržia: 

1 x zamestnávateľ 
lx ZO SLOVES 
lx ZO OZ PŠaV na Slovensku. 

V Zlatých Moravciach, dňa 23.5.2014 
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