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DODATOK č. 2
ku Kolektívnej zmluve číslo ÚEZ 323/2017 zo dňa 06.11.2017 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa
23.11.2017 (ďalej len „Kolektívna zmluva“)
medzi zmluvnými stranami

Zamestnávateľom:

mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto

zastúpeným:

Mgr. Rudolfom Kusým, starostom

so sídlom:

Junácka 1, 832 91 Bratislava

IČO:

00 603 317

(ďalej len ako „Zamestnávateľ“)
a

Základnou odborovou organizáciou Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto SLOVES
zastúpenou:

Andreou Vráblovou, predsedníčkou ZOO

Sídlo:

Junácka 1, 832 91 Bratislava

(ďalej len ako „ZOO“)
(Zamestnávateľ a ZOO spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula
Zmluvné strany s vedomým platnosti a účinnosti Kolektívnej zmluvy, s cieľom udržať sociálny zmier, na
základe obojstrannej snahy o úpravu existujúcich práv a povinností sa dohodli na úprave kolektívnych vzťahov
založených Kolektívnou zmluvou.
Článok 1
1.

V Čl. IV bod 10 sa zrušuje a nahrádza sa novým znením: „10. Zamestnávateľ poskytne jeden deň
pracovného voľna, mimo zákonného nároku podľa ustanovenia § 36 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, bez krátenia mzdy zamestnancovi, ktorý vykonával činnosti zapisovateľa volebnej komisie
alebo člena volebnej komisie.“.

2.

V Čl. IV bod 21 písm. b) znie: „dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer
zamestnanca trval najmenej päť rokov nepretržite.“.

3.

V Čl. IV bod 21 sa vypúšťa písm. c).

4.

V Čl. IV bod 23 písm. b) znie: „dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer
trval nepretržite najmenej desať rokov.“.

5.

V Čl. IV bod 23 sa vypúšťa písm. c).

6.

V Čl. IV bod 27 sa slová „podľa bodu 24“ nahrádzajú slovami „podľa bodu 26“.

7.

V Čl. IV bod 28 sa slová „podľa bodu 24“ nahrádzajú slovami „podľa bodu 26“.

8.

V Čl. VI bod 10 písm. b) sa slová „minimálne vo výške 0,48 EUR“ nahrádzajú slovami „minimálne vo
výške 0,20 EUR“.

9.

V Čl. VI bod 18 sa v druhej vete slová „... u toho istého zamestnanca,....“ nahrádzajú slovami „... u toho
istého zamestnávateľa,...“.

10.

V Čl. VI bod 23 sa pred číslo 20,00 EUR vkladá predložka „do“.

11.

V označení Čl. 7 sa nahrádza arabská číslica „7“ nahrádza rímskou číslicou „VII“ a vypúšťa sa bod 3.
Body 4. až 7. sa zostupne prečíslujú ako body 3. až 6.
Článok 2

1.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho obojstranného podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na web adrese www.banm.sk, 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 v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.

2.

Právne vzťahy týmto Dodatkom výslovne neupravené sa aj naďalej spravujú príslušnými ustanoveniami
Kolektívnej zmluvy.

3.

Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch každý so silou originálu, pre každú Zmluvnú stranu po
dvoch (2) rovnopisoch.

4.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 2 dôkladne oboznámili, že sa tento zhoduje
s prejavmi ich vôle, bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, Dodatok č. 2 schvaľujú a na znak svojho výslovného súhlasu s jeho obsahom
zmluvné strany tento Dodatok č. 2 aj vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa 05.02.2019

Zamestnávateľ:

ZOO:

____________________________
Mgr. Rudolf Kusý, v.r.
starosta

____________________________
Andrea Vráblová, v.r.
predsedníčka ZOO
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