
DODATOK c. 7

ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE
pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

na rok 2011

V sÚlade s ustanovením § 31 zákona c. 553/2003 Z. z. o odmenovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujn1e (dalej len "zákon o odmenovaní"), §
231 Zákonníka práce a zákona c. 2/1991 Zb. o kolektívnolTI vyjednávaní v znení
neskorších predpisov zmluvné strany

MESTO ZLATÉ MORAVCE, zastÚpené primátoron1 mesta Ing.Petrom Lednárom,CSc.
(dalej len "zamestnávate!''')

najednej strane

a

Základná organizácia SLOVES pri Mestskom úrade v Zlatých Moravciach, zastúpená
predsedníckou závodného výboru Evou Opálenou

na druhej strane

uzatvárajÚ tento

KU
D O D A T O K C. 7,

KOLEKTIVNEJ ZMLUVE

v sÚlade s ustanoveniami § 2 ods. 3 písm. a) a §3 písm. a) a b) zák. c. 2/1991 Zb. o
kolektívn onI vyjednávaní (Úplné znenie zák. c. 357/2001 Z. z. ako vyplýva zo zmien a
doplnení vykonaných zák. c. 519/1991 Zb., zák. c. 54/1996 Z. z., zák. c. 209/2001 Z. z. a
zák. c. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov)

CL. I
PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie clánku 16 sa nahrádza novým znením, ktoré
vrátane nadpisu znie:

Clánok 16

Pracovný pomer na dobu urcitÚ



"Dalšie predÍženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na urcitú dobu do
dvoch rokov alebo nad dva roky je možné z dôvodu vykonávania nasledovných prác:

a) Výkon opatrovatelskej služby
b) Výkon práce koordinátorov projektov, komunitných pracovníkov a iných

zamestnancov vykonávajúcich práce na základe pracovného pomeru uzatvoreného
v rán1ci realizácie projektov a spolupráce zan1estnávatela s Európskym sociálnym
fondom, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. inou inštitúciou
realizujúcou projekty

c) Výkon práce zamestnanca chránenej dielne (kamerový systém Mestskej polície).

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

CL. II.
ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

Tento Dodatok C. 7 ku Kolektívnej znlluve je platný a úcinný dnom 28.11.2013 za
podmienky jeho zverejnenia na stránke zamestnávatela, pricom je záväzný pre zmluvné
strany a pre ich právnych nástupcov v dobe platnosti Kolektívnej zn11uvy.

Tento Dodatok C. 7 ku Kolektívnej zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z
ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta
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