
DODATOK č. 1/GEN 383/2022 

ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE 

zo dňa 29.12.2021 

uzavretej medzi 

zamestnávateľom: 
MESTO ZLATÉ MORAVCE, 
Sídlo: 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 
zastúpené primátorom mesta PaedDr. Dušanom Husárom 
( ďalej len „zamestnávatel'") 

a 
za zamestnancov: 

1 .  Základná organizácia SLOVES pri Mestskom úrade v Zlatých Moravciach, zastúpená 
Jozefom Čulákom, podpredsedom závodného výboru (ďalej len ZO SLOVES) 

a 

2. Základná organizácia OZ PŠa V na Slovensku materské školy Zlaté Moravce 
MŠ Žitavské nábrežie, 953 01 Zlaté Moravce, zastúpenej PaedDr. Klaudiou Ivanovičovou 
(ďalej len „ZO OZ PŠaV"). 

Článok 1 
Preambula 

Dňa 29.12.2021 uzavreli vyššie uvedení účastníci Kolektívnu zmluvu, predmetom ktorej je 
úprava postavenia odborových organizácii, pracovnoprávnych vzťahov, otázok BOZP 
a pracovných podmienok, platobných podmienok a sociálnej oblasti. 

Z dôvodu dodatočnej potreby úpravy vzájomných práv a povim1ostí, pristúpili účastníci 
Kolektívnej zmluvy zo dňa 29.12.2021 k jej doplneniu Dodatkom č. 1. 

Článok 2 
Predmet dodatku - Platové podmienky (čl.13) 

Zmluvné strany dohodli na zmene Kolektívnej zmluvy zo dňa 29.12.2021, a to časti IV -
Platové podmienky, článku 13 - Odn1eňovanie a mzdové podmienky . Zmena sa týka bodu (2) 
a (3). 

Pôvodné znenie: 
(1) Funkčný plat zamestnancov pri výkone vo verejnom zauJme a pedagogických 

zan1estnancov a odborných zamestnancov sa od 1. januára 2022 zvýši o 5% 
s platnosťou do 30.06.2022. 

(2) V zmysle KZ VS sa základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone vo 
verejnom záujme, osobitná. stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl 
a výskumných a vývojových zamestnancov a platové tarify pedagogických 



zamestnancov a odborných zamestnancov zvýšia od 1. júla 2022 o 3 %. Zmluvné 
strany sa zaväzujú, že zvýšenie funkčného platu v zmysle tohto bodu alebo prípadnej 
zmeny zákona o odme110vaní nebude mať nepriaznivý vplyv na výšku ostatných zložiek 
funkčných platov, ktoré boli zamestnancom priznané. 

Nové znenie Časti W -Platové podmienky, Článok 13 - Odmeňovanie a mzdové podmienky, 
bod (2), (3) : 

(2) Funkčný a osobný plat zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov sa s účinnosťou od 1. júla 2022 zvýši o 3 %. 
Suma zvýšenia funkčného platu o 3 % sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 
eurocentov nahor. 

(3) Platnosť zvýšenia funkčného platu o 3 % v zmysle bodu (2) je ohraničená, a to do 
31. 12.2022. 

Článok 3 
Predmet dodatku - Stravovanie (čl. 16) 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Kolektívnej zmluvy zo dňa 29.12.202 1, a to časti V -
Sociálna oblasť a sociálny fond, článok 16 - Stravovanie. Zmeny sa týkajú bodov : (2), (3), ( 4), 
(5), (6), (9). 

Pôvodné znenie: Článok 16, Stravovanie bod (2), (3), (4), (5), (6), (9). 

(2) Hodnota stravného kupónu/e-kupónu pre MsÚ, ZOS, OS, MsP je vo výške 5,10 Eur. 
Spôsob financovania stravovania pre fomrn stravných kupónov/ e-kupónov: 
o príspevok zamestnávateľa je vo výške 2,81 Eur 
o príspevok zo sociálneho fondu je 0,20 Eur 
o príspevok stravníka je vo výške 1,99 Eur. 

(3) Hodnota stravného kupónu kupónu/e-kupónu pre MŠ a CVČ je vo výške 5,10 Eur. 
Spôsob financovania stravovania pre formu stravných kupónov/ e-kupónov: 
o príspevok zamestnávateľa je vo výške 2,81 Eur 
o príspevok zo sociálneho fondu je 0,30 Eur 
o príspevok stravníka je vo výške 1,99 Eur. 

(4) Hodnota finančného príspevku na stravovanie pre zamestnancov Msú, ZOS, OS, 
MsP: finančný 

o príspevok vo výške 2,8 1 Eur 
o príspevok zo sociálneho fondu vo výške 0,20 Eur 

(5) Hodnota finančného príspevku na stravovanie pre zamestnancov MŠ a CVČ 
o finančný príspevok na stravovanie vo výške 2,81 Eur 
o príspevok zo sociálneho fondu vo výške 0,30 Eur 



(6) Hodnota finančného príspevku na stravovanie pre fyzické osoby vykonávajúcim 
dohody o prácach mimo pracovného pomeru (len v prípade ak.je to predmetom 
zmluvy): 

o finančný príspevok na stravovanie vo výške 2,81 Eur 

(9) Hodnota stravného kupónu pre fyzické osoby vykonávajúce dohody o prácach mimo 
pracovného pomeru je vo výške 5,10 Eur. Nakoľko uvedeným fyzickým osobám nie je 
vyplácaná mzda, ale odmena za vykonanú prácu, a z týchto odmien sa sociálny fond 
netvorí bude financovanie stravného kupónu nasledovne: 

o príspevok zan1estnávateľa - vo výške 2,81 Eur 
o príspevok stravníka - vo výške 2,29 Eur. 

Nové znenie časti V - Sociálna oblasť a sociálny fond, článok 1 6  - Stravovanie bod (2 ), (3), 
( 4), (5), (6), (9). 

(2) Hodnota stravného kupónu/e-kupónu pre Msú, ZOS, OS, MsP je od 01 .09.2022 vo 
výške 6 Eur. Spôsob financovania stravovania pre fornm stravných kupónov/ e
kupónov: 
o príspevok zamestnávateľa je vo výške 3,30 Eur 
o príspevok zo sociálneho fondu je 0,20 Eur 
o príspevok stravníka.je vo výške 2 ,50 Eur. 

(3) Hodnota stravného kupónu kupónu/e-kupónu pre MŠ a CVČ je od 01 .09.2022 vo výške 
6 Eur. Spôsob financovania stravovania pre formu stravných kupónov/ e-kupónov: 
o príspevok zamestnávateľa je vo výške 3,30 Eur 
o príspevok zo sociálneho fondu je 0,30 Eur 
o príspevok stravníka.je vo výške 2 ,40 Eur. 

( 4) Hodnota finančného príspevku na stravovanie pre zamestnancov MsÚ, ZOS, OS, MsP 
je od 01 .09.2022 

o finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie vo výške 3,30 Eur 
o príspevok zo sociálneho fondu vo výške 0,20 Eur 

(5) Hodnota finančného príspevku na stravovanie pre zamestnancov MŠ a CVČ je od · 
01 .09.2022 : 

o finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie vo výške 3,30 Eur 
o príspevok zo sociálneho fondu je vo výške 0,30 Eur 

(6) Hodnota finančného príspevku zamestnávateľa na stravovanie pre fyzické osoby 
vykonávajúcim dohody o prácach mimo pracovného pomeru (len v prípade ak je to 
predmetom zmluvy) je od 01 .09.2022 vo výške 3,30 Eur. 

(9) Hodnota stravného kupónu pre fyzické osoby vykonávajúce dohody o prácach mimo 
pracovného pomeru je od 01 .09.2022 vo výške 6 Eur. Nakoľko uvedeným fyzickým 



osobám nie je vyplácaná mzda, ale odmena za vykonanú prácu, a z týchto odmien sa 
sociálny fond netvorí bude financovanie stravného kupónu nasledovné: 

o príspevok zamestnávateľa na stravovanie je vo výške 3,30 Eur 
o príspevok stravníka - vo výške 2, 70 Eur. 

Článok 4 
Predmet dodatku - Zásady tvorby a použitia 
Sociálneho fondu mesta Zlaté Moravce (čl. 1) 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene v rámci prílohy Kolektívnej zmluvy zo dňa 29.12.2021, 
a to Zásad tvorby a použitia Sociálneho fondu mesta Zlaté Moravce, časti III - použitie 
sociálneho fondu, Príspevok na stravovanie článok 1 ,  bod 1 ,  písmeno a), b), c). 

Pôvodné znenie Zásad tvorby a použitia Sociálneho fondu mesta Zlaté Moravce, časti III. 
Použitie sociálneho fondu, článok 1 - Príspevok na stravovanie, bod 1 písmeno a), b), c). 

(1) Zo SF bude poskytnutý príspevok na stravovanie zamestnancov od prvého dňa nástupu do 
zamestnania na jedno hlavné jedlo nasledovne: 

a) Zamestnanci mestského úradu, mestskej polície, ZOS, DOS - zamestnanci uvedených 
stredísk majú stravovanie poskytované formou stravovacích poukážok, e-kupónov, 
alebo formou finančného príspevku na stravovanie. Hodnota stravovacej poukážky/e
kupónu na stravu je vo výške 5, 1 O Eur. Hodnota finančného príspevku na stravovanie 
je vo výške 2,81 Eur. Príspevok zo sociálneho fondu na úhradu časti nákladov 
zamestnanca je 0,20 Eur. 

b) Zamestnanci predškolských zariadení so školskou jedálňou - zamestnanci materských 
škôl a školských jedální pri materských školách majú zabezpečené stravovanie 
v školských jedálňach. V prípade predloženia lekárskeho potvrdenia zamestnancom 
od odborného lekára špecialistu o zdravotnom stave vyžadujúcom špeciálnu diétu, 
zamestnanec môže požiadať o finančný príspevok na stravovanie. V prípade 
uzatvorenia prevádzky cez prázdniny zamestnávateľ zabezpečí zamestnancom, ktorí 
sú v zamestnaní na pracovisku dovoz stravy alebo stravné poukážky. Hodnota stravnej 
poukážky/kupónu na stravu je vo výške 5, 1 O Eur. Hodnota finančného príspevku na 
stravovanie je vo výške 2,81 Eur. Príspevok zo sociálneho fondu na úhradu časti 
nákladov zamestnanca je 0,30 Eur. 

c) Zamestnanci CVČ majú stravovanie poskytované formou stravovacích poukážok 
alebo e-kupónov. Hodnota stravovacej poukážky/e-kupónu na stravu je vo výške 5,10 
Eur. Hodnota finančného príspevku na stravovanie je vo výške 2,81 Eur. Príspevok 
zo sociálneho fondu na úhradu časti nákladov zamestnanca je 0,30 Eur. 

Nové znenie Zásad tvorby a použitia Sociálneho fondu mesta Zlaté Moravce, časti III. 
Použitie sociálneho fondu, článok 1 - Príspevok na stravovanie, bod 1 písmeno a), b), c). 

( 1) Zo SF bude poskytnutý príspevok na stravovanie zamestnancov od prvého ch1a nástupu 
do zamestnania na jedno hlavné jedlo nasledovne: 



a) Zamestnanci mestského úradu, mestskej polície, ZOS, DOS - zamestnanci
uvedených stredísk majú stravovanie poskytované formou stravovacích poukážok,
e-kupónov, alebo formou finančného príspevku na stravovanie. Hodnota
stravovacej poukážky/e-kupónu na stravu je vo výške 6 Eur. Hodnota finančného
príspevku na stravovanie je vo výške 3,30 Eur. Príspevok zo sociálneho fondu
na úhradu časti nákladov zamestnanca je 0,20 Eur.

b) Zamestnanci predškolských zariadení so školskou jedálňou - zamestnanci
materských škôl a školských jedální pri materských školách majú zabezpečené
stravovanie v školských jedálňach. V prípade predloženia lekárskeho potvrdenia
zamestnancom od odborného lekára špecialistu o zdravotnom stave vyžadujúcom
špeciálnu diétu, zamestnanec môže požiadať o finančný príspevok na stravovanie.
V prípade uzatvorenia prevádzky cez prázdniny zamestnávateľ zabezpečí
zamestnancom, ktorí sú v zamestnaní na pracovisku dovoz stravy alebo stravné
poukážky. Hodnota stravovacej poukážky/e-kupónu na stravu je vo výške 6 Eur.
Hodnota finančného príspevku na stravovanie je vo výške 3,30 Eur. Príspevok zo
sociálneho fondu na úhradu časti nákladov zamestnanca je 0,30 Eur.

c) Zamestnanci CVČ majú stravovanie poskytované formou stravovacích poukážok
alebo e-kupónov. Hodnota stravovacej poukážky/e-kupónu na stravu je vo výške
6 Eur. Hodnota finančného príspevku na stravovanie je vo výške 3,30 Eur.
Príspevok zo sociálneho fondu na úhradu časti nákladov zamestnanca je 0,30 Eur

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

( 1) Ostatné ustanovenia Kolektívnej zmluvy zo dňa 29 . 12. 202 1 vrátane jej príloh ostávajú
v platnosti v pôvodnom znení.

(2) Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 29. 12.202 1 je vypracovaný v štyroch
vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží zamestnávateľ, jedno vyhotovenie
obdrží Výbor ZO SLOVES, jedno vyhotovenie obdrží Výbor ZO OZ PŠaV na
Slovensku a jedno vyhotovenie obdrží Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku.

(3) Účastníci Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 29. 12.2022 berú na vedomie, že
tento je povinne zverejňovanou zmluvou podľa Zákona č. 2 1 1/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a podľa § 4 7 a Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a s jeho
zverejnením v plnom rozsahu súhlasia bez výhrad.
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