Dodatok č. 2
Ku Kolektívna zmluva na rok 2015 - 2019
uzatvorená dňa 30.12.2014 medzi zmluvnými stranami
Základnou organizáciou OZ PŠaV na Slovensku, Materských škôl Mesta Martin /ďalej ZO/,
zastúpenou
Máriou Chovancovou, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie
a uzatvorenie kolektívnej zmluvy na Materskej škole Ul. družstevná 10, 036 01 Martin.
a
Materskou školou so sídlom v Martine, Ul. družstevná 10, zastúpenou Mgr. Jitkou
Agricolovou, riaditeľkou školy /ďalej zamestnávateľ/.
V zmysle článku 4 kolektívnej zmluvy na rok 2015 – 2019 sa zmluvné strany dohodli na
dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2015 – 2019 nasledovne.
Upravuje sa znenie článku 7,10,24, nasledovne:

Článok7
Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť

(1) Kompenzácia za pranie pracovných odevov
Zamestnávateľ poskytne 2 dni pracovného voľna s náhradou mzdy počas prerušenia
prevádzky a vedľajších prázdnin všetkým pedagogickým a administratívnym zamestnancom,
10 dní prevádzkovým zamestnancom a 10 dní zamestnancom školskej jedálne za pranie
pracovných odevov.

Článok 10
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a sporenie
(1) Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové
dôchodkové sporenie (ďalej DDS) v roku 2017 je 2 % z objemu zúčtovaných platov
zamestnancov.
(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje za svojho zamestnanca ktorý je zúčastnený na DDS mesačne
platiť a odvádzať do poisťovne príspevok na DDS za podmienok, v sume a spôsobom
určeným v zamestnávateľskej zmluve, najmenej však v sume 2% z jeho funkčného platu.
Zamestnanec má právny nárok na príspevok podľa predchádzajúcej vety.
(3) Zamestnávateľ sa zaväzuje, že zmenu dohodnutej sumy
príspevku na DDS
v zamestnávateľskej zmluve pre zamestnancov prerokuje s odborovou organizáciou a
dohodne so zamestnancom.

Článok 24
Stravovanie
( 1) Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo všetkých
pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na
pracoviskách alebo v ich blízkosti, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu,
ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny.
(2) Zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie podaním jedného teplého hlavného jedla,
vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom zariadení, v stravovacom
zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby. Za pracovnú zmenu
sa pre tento účel považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny.
(3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa sumou vo výške 55 %
ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej
ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
(4) Zamestnávateľ sa zaväzuje prispievať na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle
zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 0,36 € na
jedno hlavné jedlo v kalendárnom roku s účinnosťou od 01.01. 2017.

V Martine 10.01.2017

--------------------------------základná organizácia

------------------------------štatutárny zástupca zamestnávateľa

