Dodatok
ku Kolektívnej zmluve zo

dňa

č.

1

26.02.2015 uzatvorenej medzi:

Čl.I
Zmluvné strany

1. Mesto: Dubnica nad Váhom
Adresa: Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 317 209
Bankové spojenie: VÚB Dubnica nad Váhom
IBAN: SK47 0200 0000 0000 1972 3372
Zastúpené: Ing. Jozefom Gašparíkom, primátorom mesta
(ďalej len „zamestnávateľ")
2. DUMAT, m.p.o. Dubnica nad Váhom, zastúpený
Mgr. Jozefom Ublaničom

riaditeľom

3. DUBNICKÉ MÚZEUM, m.r.o. Dubnica nad Váhom, zastúpené Ing. Monikou
Schwandterovou, Phd. poverenou riadením organizácie
4. ZO OZ SLOVE S pri Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom zastúpená jej
predsedom Jozefom Martinkom

Čl. II
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Kolektívna zmluva zo
zmluvných strán mení nasledovne:

dňa

26.02.2015 sa po dohode

1. Článok 29 ods. 1 sa vypúšťa a nahrádza sa textom :
„ Platnosť Kolektívnej zmluvy zo dňa 26.2.2015 sa predlžuje na obdobie od 01 .01.
2017 do 31 .12. 2017".
2. IS 1/2015 Zásady pre používanie sociálneho fondu, sa v čl. 4 Starostlivosť
o zamestnancov, body 2 písm. b), upravuje maximálna čiastka na regeneráciu
pracovnej sily na 20,-€.
3. Čl. 24, zamestnávateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov stravovanie formou
stravných poukážok.
Hodnota stravnej poukážky .. .............................. .................... ... .... .... .... ..... ....4,00 €
55 % z hodnoty stravného v rozsahu 5-12 hod. hradí zamestnávateľ ........ ..2,48 €
príspevok zo SF pre člena i nečlena ....... ....... ....... ....... ..................................0,32 €
nečlen ZO OZ hradí. .. ..... .... ....... .. .. ....... ............ ..................... ......... ............... 1,20 €
príspevok ZO OZ pre člena ..... ... .... ........ ............................... ... .................... .O,14 €
člen ZO OZ hradí. ... ........ .... .......... .... ................................................... .. .. ...... 1,06 €
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4.

Vzhľadom

k tomu, že od 01 .01. 2017 nadobúda účinnosť nová Kolektívna zmluva
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 2017, uplatňujú sa tieto ustanovenia aj v podmienkach
zmluvných strán.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 26.02.2015 nadobúda platnosť podľa § 4
ods. 1 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní dňom podpísania
zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 6 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom
vyjednávaní prvým dňom obdobia, na ktoré sa dodatok uzavrel t.j. Dodatok č. 1 ku
kolektívnej zmluve je záväzný pre zmluvné strany a pre ich právnych nástupcov
v dobe jeho platnosti.

2. Kolektívna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § Sa ods. 5 zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií). Tento dodatok je vyhotovený v štyroch
vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane
po jednom vyhotovení.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne
a dobrovoľne , jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho
vlastnoručne podpísali.

V Dubnici nad Váhom , dňa 16.12.2016
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