
 

DODATOK č. 1 

 

 
ku Kolektívnej zmluve na roky 2020-2021 

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  

 

 

Záhradnícke a rekreačné služby 

Zastúpená riaditeľom 

PhDr. Ivanom  ŠABOM 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

 

 

 

a 

 

 

 

Základná odborová organizácia zamestnancov Záhradnícke a rekreačné služby 

zastúpená predsedom závodného výboru 

Ing. Martinom MAJLINGOM  

(ďalej len ZV, ZO OZ) 

 

 

 

uzatvárajú tento 

 

 

 
 

D o d a t o k     k u     k o l e k t í v n e j      z m l u v e 
 

 

 

 

 



Uzatvorená Kolektívna zmluva na roky 2020 a 2021 sa pre rok 2021 mení a dopĺňa 

nasledovne: 

Článok 13 sa mení nasledovne: 

Pracovný čas zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne; pracovný čas zamestnanca, 
ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch 
zmenách v dvojzmennej prevádzke je 36 a ¼ hodiny týždenne a pracovný čas 
zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu 
striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej 
prevádzke je 35 hodín týždenne.  

Článok 14 sa mení nasledovne: 

Pracovný čas je rozvrhnutý:  

a) pre zamestnancov v jednozmenných prevádzkach od 7,00 hod. do 15,00 hod.

alebo od 6,30 do 14,30 

b) pre zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom od 7,00

do 19,00 

Vrátnici -informátori pracujú v dvojzmennej prevádzke. V dvojzmennej prevádzke je 

ustanovený týždenný pracovný čas 36 a ¼ hodiny týždenne. Ich pracovný čas je od 

06.00 hod do 13.15 hod a od 13.45 hod do 22.00 hod. 

V prípade potreby je možné po dohode medzi zamestnávateľom a ZV, ZO OZ zmeniť 

začiatok a koniec pracovnej zmeny. 

Mení v článku 24 ods. a) druhá odrážka nasledovne 

ak zamestnanec vykonáva pracovné činnosti s prevahou duševnej práce je zaradený 

do mzdových tried 2 až 11  

V článku 26 sa dopĺňa veta nasledovne 

Počet pracovníkov (okrem sezónnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich na 

dohodu)    

Mení článok 32 nasledovne 

Zamestnancovi, ktorý vykonáva sťažený výkon práce patrí príplatok: 

a) Pálenie tiel nebožtíkov 10% podľa zák. č. 553/2003 § 11, ods. 5



 

Mení článok 35 nasledovne: 

 

Zamestnávateľ sa zaväzuje platiť a odovzdávať príspevky DDS vo výške a v lehote 

splatnosti spôsobom určeným zamestnávateľskou zmluvou za svojich zamestnancov, 

2% mesačne za každého zamestnanca z jeho vymeriavacieho základu pre sociálnu 

poisťovňu, za podmienok: 

a) zamestnanec má s DDS účastnícku zmluvu, 

b) zamestnanec je po skončení skúšobnej doby, 

c) zamestnanec si prispieva na DDS 

 

 

Mení článok 41 nasledovne: 

 

Zamestnávateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov zamestnaných v pracovnom 

pomere, stravovanie formou stravných lístkov. 

Nárok na stravný lístok má zamestnanec v prípade: 

-  ak vykonáva prácu v pracovný deň viac ako 4 hodiny, 

- ak vykonáva prácu, mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, v dňoch pracovného 

voľna a pracovného pokoja, ak v rámci takejto pracovnej zmeny bude prácu vykonávať 

viac ako 4 hodiny, 

-  ak pracovná zmena zamestnanca (bez nadčasu) trvá viac ako 11 hodín, poskytne 

zamestnávateľ ďalší stravný lístok na teplé hlavné jedlo, 

 

Stravný lístok v hodnote    4,00 eur 

Príspevok zamestnávateľa v hodnote  2,85 eur 

Príspevok zo sociálneho fondu   0,45 eur 

Zamestnanec hradí     0,70 eur 

 

 

Tento Dodatok ku kolektívnej zmluve je účinná dňom jej podpísania oprávnenými 
zástupcami a platný od 01.01.2021. Dodatok je záväzný pre zmluvné strany a pre ich 
právnych nástupcov v dobe jej platnosti. 
 

 

 
V Banskej Bystrici 03.12.2020 
 
 
 
 
 
 
.........................................................               ........................................................ 
 
      Ing. Martin Majling                                    PhDr. Ivan Šabo 
        predseda ZV ZO                                  riaditeľ organizácie  


