V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok
a podmienok zamestnania zamestnancov na rok 2019
Zmluvné strany

Obec Sučany
zastúpená starostom: Martinom Rybárom
a

Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy
pri Obecnom úrade v Sučanoch, zastúpená predsedom: Tajanou
Podhorskou

uzatvárajú

DODATOK č. 4 ku

KOLEKTÍVN EJ

ZMLUVE

A) Dopĺňa sa v časti VI. článok č. 55 s nasledovným znením :
Článok 55
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31.decembru 2021
najmenej šesť mesiacov, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 350 €,
nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému ku dňu 31.decembra 2021 plynie
výpovedná doba okrem zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď z dôvodu podľa § 63 ods. 12
písm. a), b) alebo c) Zákonníka práce. Odmena bude vyplatená podľa rozhodnutia zamestnávateľa
najskôr vo výplatnom termíne za mesiac december 2021, najneskôr však do 30.júna 2022. Ak
pracovný pomer zamestnanca skončí pred 30.júnom 2022, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi
odmenu podľa prvej vety najneskôr v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného
pomeru. Do doby trvania pracovného pomeru podľa prvej vety sa započítava aj doba trvania
bezprostredne predchádzajúceho pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa alebo
štátnozamestnaneckého pomeru v tom istom služobnom úrade. Ak zamestnanec vykonáva prácu
v kratšom týždennom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena
podľa prvej vety sa kráti.
B) Nasledovné články sa adekvátne prečíslujú.
C) Časť VII. „Prechodné a záverečné ustanovenia“ tvoria články 56 a nasl. Kolektívnej zmluvy.
Článok 64
S obsahom tohto dodatku č. 4 ku kolektívnej zmluvy oboznámi ZV OZ zamestnancov najneskôr do
30 dní od jej uzatvorenia.
Článok 65
Tento dodatok ku kolektívnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami
a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Sučanoch, dňa

Martin Rybár
starosta obce Sučany

V Sučanoch, dňa

Tajana Podhorská
predseda ZV OZ Sloves pri OcÚ Sučany

Kolektívna zmluva
2

