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základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, Centrum sociálnych

služieb Ľadoveň
zastúpená Danou Kunertovou, predsedom (ďalej len "odborová organizácia")

na jednej strane

a

zamestnávateľ Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, zastúpený PhDr. Monika Bátoryová
riaditeľom (ďalej len .zamestnavateľ'')

na druhej strane

uzatvárajú

podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona Č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

DODATOKč.l

ku

Kolektívnej zmluve na roky 2021 - 2024

1.



Kolektívna zmluva na roky 2021-2024 uzatvorená dňa 30.12.2020 v Martine (ďalej len "kolektívna zmluva")
sa mení a dopÍňa na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri
odmeňovaní postupujú podľa zákona Č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme na rok 2021 uzatvorená dňa 22.12.2020 v Bratislave takto:

l. Zamestnávateľ poskytne v prvom polroku kalendárneho roka 2021 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.

2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 30. novembra 2021
najmenej 6 mesiacov odmenu podľa §20 ods. 1písm. g) zákona o odmeňovaní v sume 100 eur.
Nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému plynie skúšobná doba a
zamestnancovi, ktorému plynie výpovedná doba. Odmena bude vyplatená v mesiaci december vo
výplate za mesiac november 2021

ll.

\

l. Dodatok Č. l ku kolektívnej zmluve je neoddeliteľnou súčasťou kolektívnej zmluvy. Ostatné ustanovenia
kolektívnej zmluvy sú týmto dodatkom Č. l ku kolektívnej zmluve nedotknuté, ostávajú v platnosti a sú
nezmenené.
2. Dodatok Č. l ku kolektívnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a
nadobúda účinnosť dňom po jeho zverejnení na webovom sídle Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Ul. J.
Mazúra 34,036 Ol Martin.
3. Zamestnávate l' zabezpečí do 15 dní od podpísania dodatku ku kolektívnej zmluve, aby jeden exemplár
dodatku bol k dispozícii na pracovisku zamestnávatel'a; to platí obdobne pre ZO OZ v rámci jeho pôsobnosti.
4. Dodatok ku kolektívnej zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok ku kolektívnej zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli,
neuzatvárajú ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že vyjadruje ich slobodnú
a skutočnú vôľu ho podpisujú.

V Martine dňa ..1..!.: .... o!.ť.~.f..

Centrum sociálnych služieb
Ľadovcň

1.Mazúra 5211/34
036 Ol Me r t in
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štatutárny zástupca zamest ávat ľa predseda odborovej organizácie
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