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PROTIMONOPOLNÝ 
ÚRAD
SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY

Drieňová 24
826 03 Bratislava 29

Dodatok č. 1 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE 
pre zamestnancov štátnej služby a 

pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 

NA ROK 2021



V súlade so zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme, zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákonom č. 2/1991 
Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, Kolektívnou zmluvou 
vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2021 a Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre 
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní na rok 
2021, zmluvné strany

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zastúpený:

predsedom Protimonopolného úradu SR - JUDr. Tiborom Menyhartom,

generálnou tajomníčkou služobného úradu - Ing. Zuzanou Bónovou, zastúpenou 

Ing. Janou Krivosudskou PhD. v zmysle poverenia číslo PMU/113/2021/OSÚ- 

3750/2021 zo dňa 22.06.2021 účinného odo dňa 25.06.2021

na jednej strane

a
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ODBOROVÉHO ZVÄZU VEREJNEJ 

SPRÁVY PRI PROTIMONOPOLNOM ÚRADE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

zastúpená:

predsedníčkou závodného výboru - Mgr. Monikou Kaczorovou

na druhej strane

uzatvárajú tento

Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve 
na rok 2021

pre zamestnancov Protimonopolného úradu Slovenskej republiky:

vykonávajúcich štátnu službu podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

a

ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.
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Článok 1

V časti V v článku 26 kolektívnej zmluvy na rok 2021 sa na konci za slovo „služieb“ 
dopĺňajú slová „alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.“

Článok 2

Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení platnosti kolektívnej zmluvy na rok 2021 
nasledovne:

Platnosť kolektívnej zmluvy na rok 2021 v znení platných dodatkov sa predlžuje 
do nadobudnutia účinnosti novej kolektívnej zmluvy na rok 2022.

Článok 3

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 26.novembra 2021, a to po splnení podmienok 
jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, a je záväzný pre zmluvné strany a pre ich právnych nástupcov 
v čase jeho platnosti.

Článok 4

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z 
ktorých každá zo zmluvných strán dostane dve vyhotovenia.

V Bratislave 25. novembra 2021

Podpisy za zmluvné strany:

Za Protimonopolný úrad SR:

predseda

generálna tajomníčka služobného úradu

Za ZV ZO:

V Bratislave 25. novembra 2021 

predsedníčka ZV ZO
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