V záujme vytvárania priaznivých pracovných podmienok a podmienok zamestnávania
v súlade s § 231 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce
v znení neskorších predpisov
zmluvné strany
Centrum pre deti a rodiny Nitra , Dlhá 179, 949 01 Nitra
zastúpený Ing. Vierou Bafrncovou, riaditeľom
(ďalej len „zamestnávateľ“)
na jednej strane
a
Základná odborová organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku v pri Detskom domove, Brigádnická 1, 946 03 Dedina Mládeže
zastúpený Mgr. Miroslavou Bereczkou, predsedom odborovej organizácie a
splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy na
základe splnomocnenia zo dňa 28.02.2018
(ďalej len „odborová organizácia“)
na druhej strane
uzatvárajú
podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení neskorších predpisov
tento

DODATOK č. 5
ku

KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE

(Zamestnávateľ a odborová organizácia ďalej spoločne len „zmluvné strany“)
1

I.
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 5 ku Kolektívnej zmluve
uzatvorenej dňa 26.3.2018 /ďalej len „Dodatok“/ v tomto znení:
Od 1.9.2019
v Časti V. Odmeňovanie zamestnancov zmeňte v článkoch body nasledovne:
Článok 32
Príplatok za riadenie
2. Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi podľa organizačnej štruktúry určí riaditeľ v
rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej
triedy, do ktorej je zaradený, a vedúcemu pedagogickému a vedúcemu odbornému
zamestnancovi v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a
pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, s prihliadnutím na náročnosť
riadiacej práce, kvalitu riadenia podľa schválenej organizačnej štruktúry.
Článok 33
Osobný príplatok
1. Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných
pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností možno
priznať osobný príplatok až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu. Limit osobného
príplatku je 100% platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je
zamestnanec zaradený, a u pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 100 % z
platovej tarify platovej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %.

II.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Dodatok k zmluve je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán po
podpise tohto Dodatku obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si Dodatok pozorne prečítali, pričom všetky jeho
ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán
zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Dodatok podlieha povinnému zverejneniu v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
V Nitre, dňa 28. augusta 2019

...................................................
štatutárny zástupca zamestnávateľa

................................................
predseda odborovej organizácie
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