
DODATOKč.5 

ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE 
pre zamestnancov pd 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 (ďalej len "zákon o odmeiíovaní" ), § 
23 1 Zákonníka práce a zákona Č. 2/199 1 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení 
neskorších predpisov zmluvné strany 

MESTO ZLATÉ MORA VCE. zastúpené primátorom mesta l/lg. Petrom Ledf/árom,CSc, 
(ďa lej len "zam e tnávater" ) 

na jednej strane 

a 

Základn á organizácia LOVES pri M est kom úrad e v Z latých M ora vciach, zastúpená 
predsedníčkou závodného výboru Evol/ Opále/lol/ 

KU 

na druhej strane 

uzatvárajú tento 

DODATOK Č.5 
KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE 

v stílade s I/stallove/liami § 2 ods. 3 písm. a) a § 3 písm. a) a b) zák. č. 2/199 1 Zb. o 
kolektívnom vyj edná vaf/í (úplné Zf/ e/lie zák. Č. 357/2001 Z. z. ako vyplýva zo zmie/l a 
doplllell í vykolltlll)'ch zák. č. 519/199/ Zb., zák. č. 54/1996 Z. lo, zák. č. 209/2001 Z. z. a 
zák. č. 55312003 Z. z. v Zllení neskorších predpisov) 

ČU 
PRE DM ET DODATK U 

I. Zmluvné strany sa dohodl i na zmene znenia č lánku 41 ods. I tak , že článok 41 ods. 
I znie: 

., I . Zmluvné strany sa dohodli. že zanlestnávater poskytne zamestnancovi, ktorý nemá 
zabezpečenú stravu v mieste pracoviska, stravovanie rormou stravných poukážok v 



hodnote 3,80 eur. Zamestnancovi vznikne nárok na poskytnutie stravných poukážok 
iba za odpracované dni ." 

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia článku 42, pričom nový článok 42 znie: 

"Zamestnávateľ poskytne pre zamestnancov, ktorých pracovná zmena trvá viac ako II 
hodín , stravovanie formou stravných poukážok v hodnote 50% z hodnoty stravnej 
poukážky určenej v č lánku 41 ods. I tejto zmluvy ." 

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

ČL. II. 
ZÁ VEREČ It VSTA OVENIA 

Tento Dodatok Č . 5 ku Kolektívnej zmluve je platný a účinný dilom 1.1.20 13 za 
podmienky jeho zverejnenia na stránke zamestnávateľa, pričom je záväzný pre zmluvné 
strany a pre ich právnych nástupcov v dobe platnosti Kolektívnej zmluvy. 

Tento Dodatok Č. 5 ku Kolektívnej zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z 
ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia. 

V Zlatých Moravciach, dňa 11.1 2.20 12 
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Ing. Peter Lcdnár, CSc. 
primátor mesta 

2 


