
V súlade so zákonom NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 

a s ustanovením § 31 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon o odmeňovaní“), § 231 Zákonníka práce č. 311/2001 

Z.z. a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov vychádzajúc 

z Kolektívnej zmluvy 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 2015 

 

Mesto Komárno, zastúpené Mgr. Bélom Keszeghom – primátorom mesta, štatutárnym 
zástupcom zamestnávateľa (ďalej len „zamestnávateľ“), na jednej strane 

a 

Základná organizácia Odborového zväzu SLOVES pri Mestskom úrade Komárno, 
zastúpená Ernestom Ujjom – predsedom základnej organizácie, (ďalej len „základná organizácia“), 
na druhej strane  uzatvárajú  

 

Dodatok  č. 7 

ku    K o l e k t í v n e j    z m l u v e 

 

pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých  
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na rok 2015 zo 
dňa 30.07.2015 v znení Dodatku č. 1 až č. 6 (ďalej ako „Kolektívna zmluva“) sa mení a dopĺňa 
nasledovne: 
 

Článok I. 
 

1. V časti V. článok 20 bod 3. Zásad pre používanie sociálneho fondu sa mení nasledovne: 

 
3) Zamestnávateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov stravovanie formou stravných lístkov 

v hodnote 4,80 €, z ktorého hradí: 

  - zamestnávateľ  3,27 € 

  - zo sociálneho fondu 0,38 € 

  - zamestnanec  1,15 € 

 
2.  Príloha č. 1 ku Kolektívnej zmluve „Zásady pre tvorbu a použitie zo sociálneho fondu“ 
v časti III. Použitie prostriedkov sociálneho fondu bod 9. sa mení nasledovne:  
 

„Za týždenný pobyt v rekreačnej chate Počúvadlo zaplatia zamestnanci MsÚ 100,-€.” 
 

 
V ostatných častiach Kolektívna zmluva na rok 2015 zo dňa 30.07.2015 v znení neskorších  
zmien a doplnkov ostáva v platnosti nezmenená. 
 

 
Článok II. 

 
1. Dodatok č. 7 je neoddeliteľnou súčasťou Kolektívnej zmluvy na rok 2015 zo dňa 30.07.2015. 
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2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
odo dňa 1.5.2022. 

3. Zmluvné strany  berú na vedomie, že tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou 
v súlade s § 5a ods. 5 písm. b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe  
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 

4. Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, 
z ktorých obe zmluvné strany dostanú po 2 vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany  vyhlasujú, že tento Dodatok ku Kolektívnej zmluve si pred jej podpisom 
prečítali, s jeho obsahom súhlasia bez výhrad a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 
 
Komárno, dňa 29.04.2022                                        Komárno, dňa 29.04.2022 
 
 
 

 

 

 

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

        Mgr. Béla Keszegh                   Ernest Ujj 

           primátor mesta                                                  predseda ZO OZ pri MsÚ Komárno 

 


