
Doplnok Kolektívnej zmluvy na rok 2023 č.1 

uzatvorený medzi 

Základnou organizáciou Odborového zväzu zamestnancov „V KAŠTIELI“, Zariadenie 

sociálnych služieb Horné Obdokovce, zastúpenou Bc. Ľubomírou Macovou, 

splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa článku 

čl.2 ods. 2 stanov základnej organizácie a na základe splnomocnenia zo dňa 06.07.2015 

(ďalej odborová organizácia) 

a 

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce, 

IČO: 00357995, v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, 

v zastúpení PhDr. Miriamou Brachovou, MBA, riaditeľkou Zariadenia sociálnych služieb 

(ďalej zamestnávateľ) 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach : 

V článku 6 -oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou 

sa dopíňa bod 4a bod 5v nasledovnom znení: 

4) Zmluvné strany sa dohodli, že odborová organizácia, si uplatní právo na primerané 

oslovenie zamestnanca za účelom ponúknutia mu členstva v odborovej organizácii 

priamym, osobným oslovením zamestnanca predsedom odborovej organizácie. Pričom sa 

predseda odborovej organizácie zaväzuje osloviť zamestnanca bez akéhokoľvek nátlaku. 

5) Zmluvné strany sa dohodli, že odborová organizácia, si uplatní právo na primerané 

informovanie zamestnancov o jej činnosti zverejňovaním oznamov o svojej činnosti na 

verejne prístupnom mieste pre všetkých zamestnancov. Toto miesto bolo dohodnuté na 

informačnej tabuli v miestnosti elektronickej evidencie dochádzky zamestnancov. 

V článku 13 — Pracovný pomer zamestnanca 

sa vypúšťa v bode 4 prísm. d) — vykonávanie prác dohodnutých v kolektívnej zmluve 

Aktuálne znenie Prílohy č.2 Dotazník pre zamestnancov Kolektívnej zmluvy na rok 2023 je 

súčasťou prílohy Doplnku Kolektívnej zmluvy na rok 2023 č. 1. 

V prílohe č. 3 Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu 

Článok 1 Všeobecné ustanovenia sa mení znenie bodu 6) 

Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční v termíne dohodnutom na výplatu platu. 

Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31.



decembra daného roka. V prípade zrušenia organizácie bez právneho nástupcu, vzniknuté 

nároky na plnenia z fondu sa uspokojujú ako nároky z pracovného pomeru. 

a nahrádza sa znením 

6) Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční v termíne dohodnutom na výplatu 

platu. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr 

do 31. januára nasledujúceho roka. V prípade zrušenia organizácie bez právneho nástupcu, 

vzniknuté nároky na plnenia z fondu sa uspokojujú ako nároky z pracovného pomeru. 

2. Vostatných častiach zostáva Kolektívna zmluva na rok 2023 bezo zmeny v plnom 

rozsahu. 

3. Tento Doplnok Kolektívnej zmluvy na rok 2023 č.1 uzatvorený 26.01.2023 tvorí 

neoddeliteľnú súčasť Kolektívnej zmluvy na rok 2023. 

4. Doplnok Kolektívnej zmluvy na rok 2023 č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch 

(po jednom rovnopise obdržia zmluvné strany, jeden rovnopis referentka PaM a 

jeden rovnopis ekonóm/ka). 

5. Doplnok Kolektívnej zmluvy na rok 2023 č.1 nadobúda účinnosť deň po zverejnení 

v centrálnom registri zmlúv. 

V Horných Obdokovciach, V Horných Obdokovciach, 

dňa dňa 

org. č. 0216-40607 

  

SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ z ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB TIELI", ZAKLADNA ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA jálnych služieb 
V KAŠTIELI" ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB >dokovce 

956 08 HORNÉ OBDOKOVCE RAJA 92/995 G 

Bc. Ľubomíra Macová PhDr. Miriama Brachová, MBA 

predsedníčka 200 riaditeľka ZSS 

za základnú organizáciu štatutárny zástupca zamestnávateľa



Príloha č. 2 

DOTAZNÍK PRE ZAMESTNANCOV 

pre uplatnenie $ 152, ods.7 Zákonníka práce 

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb, ako zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie pre 

svojich zamestnancov podľa článku 2. bod 2. Vnútorného predpisu o zabezpečení 

stravovania, ktorého prílohou je tento dotazník. 

V zmysle novely Zákonníka práce má každý zamestnanec, ktorému nie je zabezpečené 

stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, prípadne v stravovacom zariadení iného 

zamestnávateľa právo výberu medzi : 

A. zabezpečením stravovania formou gastro karty 

B. poskytnutím finančného príspevku na stravovanie 

A / B 

Beriem na vedomie, že tento výber je pre mňa záväzný v zmysle vnútorného predpisu o 

zabezpečení stravovania do 31.12.2023. 

Dotazník je potrebné odovzdať na personálne / mzdové oddelenie najneskôr do ---—----------- 

Meno a priezvisko zamestnanca: —  ...oinanoovnonnnnnnnovnnnnáno oo nane 

Datum o rn EE 

Podpis I tRNA


