DODATOK č. 1
ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE NA ROK 2020
uzatvorenej medzi
zamestnávateľom:
Mesto Piešťany, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany, IČO: 00612031,
zastúpené: Mgr. Petrom Jančovičom, PhD., primátorom Mesta Piešťany (ďalej len
zamestnávateľ)
na jednej strane
a
odborovou organizáciou:
SLOVES Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry
-

Závodný výbor Mestský úrad Piešťany, zastúpená predsedníčkou PhDr.
Marcelou Vrbovou PhD.
a

-

Závodný výbor Mestskej polície mesta Piešťany, zastúpený predsedníčkou
Mgr. Vierou Dominovou
(ďalej len „ZV“)
na druhej strane

v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších
predpisov
uzatvárajú tento
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2020

Článok I.
V súlade s ustanovením časti V Sociálna oblasť a sociálny fond, článku 28 a Kolektívnej
zmluvy na rok 2020 uzatvorenej dňa 31.12.2019 medzi ZV a zamestnávateľom sa zmluvné
strany dohodli na zmene dohodnutých ustanovení platnej kolektívnej zmluvy na rok 2020.
Článok II.
Doterajší článok 28 v časti V. sociálna oblasť a sociálny fond sa nahrádza novým znením,
ktoré po zmene znie:
Zmluvné strany sa dohodli, že:
- Zamestnávateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov t.j. v jednozmennej prevádzke,
dvojzmennej prevádzke aj v nepretržitej prevádzke a zástupcovi primátora stravovanie
formou stravovacích lístkov vo výške podľa počtu pracovných dní v jednotlivých mesiacoch
v jednozmennej prevádzke, a to počas čerpania dovolenky za rok 2019, okrem návštevy
lekára, práceneschopnosti. Stravný lístok patrí zamestnancovi aj pri neprítomnosti v práci
z dôvodu darovania krvi.
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- Stravný lístok od 01.06.2020 neprináleží zamestnancom počas čerpania dovolenky za rok
2020.
Článok III.
1. V ostatnom sa Kolektívna zmluva na rok 2020 nemení.
2. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2020 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu
troma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia podľa § 47
ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2020 tvorí neoddeliteľnú súčasť Kolektívnej zmluvy
na rok 2020.
Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane
dve vyhotovenia.

V Piešťanoch, dňa 28.5.2020

.........................................................
za zamestnávateľa – Mesto Piešťany
Mgr. Peter Jančovič, PhD. – primátor Mesta Piešťany

.........................................................

.........................................................

Za odborovú organizáciu

Za odborovú organizáciu ZV SLOVES

SLOVES Slovenský odborový zväz

SLOVES Slovenský odborový zväz

verejnej správy a kultúry

verejnej správy a kultúry

ZV Mestský úrad Piešťany

ZV Mestská polícia mesta Piešťany
V zast. Jozef Komarňanský za

PhDr. Marcela Vrbová PhD. - predsedníčka

Mgr. Vieru Dominovú - predsedníčku

