Dodatok č. 1
ku K o l e k t í v n e j z m l u v e
na roky 2020 – 2021
v súlade s § 231 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, zmluvné
strany:
Mestská časť Bratislava-Rača,
so sídlom Kubačova ul. č. 21, 831 06 Bratislava, IČO: 304557,
zastúpená štatutárom Mgr. Michalom Drotovánom, starostom
na jednej strane
(ďalej len „zamestnávateľ“)
a
Základná organizácia
Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Mestskej časti Bratislava-Rača,
zastúpená predsedníčkou základnej organizácie Kornéliou Plachou
na druhej strane
(ďalej len „odborová organizácia“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)
uzatvárajú tento
dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2020 - 2021
(ďalej len „dodatok“):
Článok 1
Zmeny a doplnky
Kolektívna zmluva na roky 2020 - 2021 sa mení a dopĺňa nasledovne:
a) v Časti III. v Článku 22 Dovolenka sa v prvej vete za slovom „Zamestnancom“ vkladá
čiarka a slová: „starostovi a zástupcovi starostu“,
b) v Časti IV. v Článku 25 sa na konci dopĺňajú vety: „V prípade nedostatku finančných
prostriedkov, kedy zamestnávateľ nemôže vyplatiť zamestnancom koncoročné odmeny
v obvyklej výške, vyplatí zamestnávateľ zamestnancom jednorazovú odmenu vo výške
100,00 € v mzde za mesiac november 2021. Podmienkou vyplatenia tejto odmeny je
trvanie pracovného pomeru najmenej 6 mesiacov k 30.11.2021, pričom zamestnanec
nemôže byť vo výpovednej dobe. Odmena nebude vyplatená v prípade písomného
nesúhlasu vedúceho oddelenia.
c) v Časti IV. sa za Článok 25 vkladá nový Článok 25A Odchodné v znení:
„Zamestnávateľ sa zaväzuje, že pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku
nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%, vyplatí zamestnancovi zvýšené
odchodné o jeden priemerný mesačný plat zamestnanca nad rámec zákona.“
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Článok 2
Záverečné ustanovenia
1) Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
01. januára 2021.
2) Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých
každá zo zmluvných strán dostane dve vyhotovenia.
3) Zamestnávateľ zabezpečí do 15 dní od podpísania dodatku, aby jedno jeho
vyhotovenie bolo k dispozícii na každom vysunutom pracovisku zamestnávateľa, to
platí obdobne pre odborovú organizáciu v rámci jej pôsobnosti. Dodatok je
prístupný zamestnancom na spoločnom serveri v priečinku „Interné predpisy.“
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre tento právny úkon nie je
obmedzená, že tento dodatok uzavreli na základe ich slobodnej, vážnej a pravej
vôle, že tento dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
že si tento dodatok pred podpisom pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa 21.12.2020

V Bratislave, dňa 21.12.2020

..................................................
Mgr. Michal Drotován , v. r.
starosta
mestskej časti Bratislava-Rača

..................................................
Kornélia Plachá, v. r.
predsedníčka ZO SLOVES
mestskej časti Bratislava-Rača
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