Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017

uzatvorený medzi

Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorý zastupuje
predseda JUDr. Richard Messinger na jednej strane (ďalej len „zamestnávateľ“)

a

Základnou organizáciou odborového zväzu SLOVES
pri Úrade priemyselného vlastníctva SR, ktorú zastupuje
predsedníčka závodného výboru Mgr. Eva Kokavcová (ďalej len „odborová organizácia“)

ďalej len „zmluvné strany“
Článok 1
Účelom dodatku je zmena Kolektívnej zmluvy v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Článok 2
Dodatkom č. 1 sa Kolektívna zmluva č. 73/2016 uzatvorená dňa 22. 12. 2016 medzi ÚPV SR a ZO SLOVES
pri ÚPV SR mení takto:
1. V nadväznosti na zmenu právnej úpravy sa v celom texte Kolektívnej zmluvy č. 73/2016 nahrádzajú
slová „zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov“ slovami „zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov“ v príslušnom tvare.
2. V článku 14 odsek 5 sa slová „§ 54“ nahrádzajú slovami „§ 84“.
3. V článku 14 odsek 6 sa slová „§ 53“ nahrádzajú slovami „§ 83“.
4. V článku 14 odsek 7 znie: „7) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odmenu pri dosiahnutí 50
rokov a 60 rokov veku vo výške jeho posledne priznaného funkčného platu.“.
5. Článok 14 sa dopĺňa odsek 9, ktorý znie: „9) Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi na
jeho písomnú žiadosť schválenú príslušným vedúcim zamestnancom služobné voľno na účely
samoštúdia podľa § 162 zákona o štátnej službe v rozsahu 3 služobných dní v kalendárnom roku. Za
čas poskytnutia služobného voľna patrí štátnemu zamestnancovi funkčný plat.“.
6. V článku 15 sa vypúšťa odsek 4).
7. V prílohe č. 1 ods. 3 písmeno e) znie: „e) návrh na zníženie, alebo odobratie osobného príplatku.“.
8. Príloha č. 1 sa za odsek 3 vkladá odsek 4, ktorý znie: „4) Služobný úrad je povinný poskytovať
odborovej organizácii raz ročne a to do 31. 3. bežného roka informácie o hospodárskej a finančnej
situácii služobného úradu a o predpokladanom vývoji jeho činnosti v zmysle § 169 zákona o štátnej
službe.“. Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Kolektívnej zmluvy na rok 2017 ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán dostane po dvoch
podpísaných rovnopisoch.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si ustanovenia Dodatku č. 1 prečítali a súhlasia s jeho obsahom.
4. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv.

V Banskej Bystrici, dňa

…………………………………….
podpis
predsedníčky ZO SLOVES pri ÚPV SR

V Banskej Bystrici, dňa

…………………………………….................
podpis
predsedu ÚPV SR

