DODATOKč.6

ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE
pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

na rok 2011
V súlade s ustanovením § 31 zákona č. 553 /2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďa l ej len "zákon o odmeií.ovaní"), §
23 1 Zákonníka práce a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení
neskorších predpisov zmluvné strany

MESTO ZLA TÉ MORAVCE, zastúpené primátorom mesta Ing.Petrom Lednárom,CSc.
(ďalej len "zamestnávate I"')
najednej strane

a
Základná organizácia SLOVES pri Mestskom úrade v Zlatých Moravciach, zastúpená
predsedníčkou závodného výboru Evou Opálenou
na druhej strane

uzatvárajú tento

KU

D O DA TOK
Č.6
,
KOLEKTIVNEJ ZMLUVE

v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 3 písm. a) a § 3 písm. a) a b) zák. č. 2/1991 Zb. o
kolektívnom vyjednávaní (úplné znenie zák. č. 357/2001 Z. z. ako vyplýva zo zmien a
doplnení vykonan.ých zák. č. 519/1991 Zb., zák. č. 54/1996 Z. z., zák. č. 209/2001 Z. z. a
zák. č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov)
ČL. I
PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v č l ánku 49 ods. 1 sa

vypúšťajú slová: "v období od
februára do novembra lx mesačne 4.5 litral l osobu minerálnej vody, v letných
mesiacoch júl - august 6 litrovl l osobu minerálnej vody."

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

ČL. II.
ZÁ VEREČNÉ USTANOVENIA

Tento Dodatok Č. 6 ku Kolektívnej zmluve je platný a účinný dľí.om 1A.2013 za
podmienky jeho zverejnenia na stránke zamestnávate ra, pričom je záväzný pre zmluvné
strany a pre ich právnych nástupcov v dobe platnosti Kolektívnej zmluvy.
Tento Dodatok Č. 6 ku Kolektívnej zmluve je vypracovaný v štyroch
ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
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