
Naše číslo: OCUTM-S2022/00244-001 
Dodatok č. 1 

KU KOLEKTÍVNEJ  ZMLUVE 
pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

 
 
 
V súlade so  zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon o odmeňovaní“), § 231 
Zákonníka práce a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení 
neskorších predpisov zmluvné strany 
 
 
Obec Trenčianske Mitice, zastúpená Bc. Janou Šebáňovou 
(ďalej len „zamestnávateľ“) 
 
 
 

na jednej strane 
 
 

a 
 
 
základná organizácia SLOVES pri Obecnom úrade Trenčianske Jastrabie  zastúpená 
predsedom závodného výboru Bc. Máriou Rehákovou  
 

 
na druhej strane 

 
 
 

uzatvárajú tento 
 
 
 

 
Dodatok č. 1 

K u   k o l e k t í v n e j   z m l u v e 
 

 

 

 

 

 

 



Dodatkom č. 1 ku kolektívnej zmluve zo dňa 26.2.2021: 

1.sa menia nasledovné články v novom znení: 

 

Časť III. 

Pracovnoprávne vzťahy 

Článok 18 

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trval ku ňu 31.12.2021 

najmenej šesť mesiacov, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a/ zákona o odmeňovaní v sume 

350,- eur. Nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému ku dňu 

31.12.2021 plynula výpovedná doba okrem zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď 

z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a/, b/ alebo c/ Zákonníka práce.  Odmena bude vyplatená 

najneskôr do 30.6.2022. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, ako je 

ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne 

kráti. 

Článok 21 

Zamestnávateľ poskytne v druhom polroku 2022 zamestnancovi na jeho žiadosť podľa § 141 

ods. 3 písm. c/ Zákonníka práce jeden deň pracovného voľna. Za čas pracovného voľna patrí 

zamestnancovi náhrada funkčného platu. 

Časť V. 

Sociálna oblasť a sociálny fond 

Článok 30 

Zmluvné strany sa dohodli, že okrem príspevku na stravovanie poskytovaného 

zamestnancom podľa ust. § 152 ods. 3 Zákonníka práce, zamestnávateľ poskytne príspevok 

zo sociálneho fondu podľa zásad pre používanie sociálneho fondu vo výške 0,50 eura na 

jedno jedlo.  

2. Za článok 23 sa vkladá článok 23a v tomto znení: 

 

Časť IV. 

Platové podmienky 

Článok 23a 

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa 

zvýši od 1. júla 2022 o 3 %. Zmluvné strany sa zaväzujú že zvýšenie platových taríf v zmysle 

tohto bodu nebude mať nepriaznivý vplyv na výšku ostatných zložiek funkčných platov, ktoré 

boli zamestnancom priznané. 



Ostatné články kolektívnej zmluvy zostávajú v platnosti. 

 

V Trenčianskom Jastrabí dňa: 28.4.2022 

 

 

 

Obec Trenčianske Mitice 

v zastúpení starostky obce Bc. Jany Šebáňovej ............................................   

 

 

Závodný výbor OZ SLOVES 

pri OcÚ Trenčianske Jastrabie  

v zastúpení predsedníčky  Bc. Márie Rehákovej ............................................. 

 

 


