
Doplnok č. 1 ku Kolektívnej zmluve  

uzatvorenej medzi  

Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri 

CVČ Včielka Púchov, IČO: 42283175, zastúpenou Máriou Lepulicovou, splnomocnencom na 

kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa článku 1stanov základnej 

organizácie a na základe plnomocenstva zo dňa 28. 11. 2013  (ďalej Odborová organizácia) 

a 

Centrum voľného času Včielka Púchov, IČO: 36128546 zastúpenou PaedDr. Alenou 

Strýčkovou, riaditeľkou zariadenia (ďalej Zamestnávateľ) 

uzatvorili v súlade s článkom 4, odsek 1 a 2 Kolektívnej zmluvy (ďalej len KZ) doplnok č. 1, 

ktorý nadobúda účinnosť od 01.01.2017 

Článok 1 

Predmetom doplnku č. 1 ku KZ je zmena znenia  odseku 1 článku 23 Stravovanie KZ, ktorý je 

nahradený odsekom 3 a zmena znenia odseku 2 článku 23 Stravovanie, ktorý je nahradený 

upraveným odsekom 4 článku 23 Stravovanie KZ takto: 

1) Zamestnávateľ bude zabezpečovať stravovanie vydaním stravných lístkov zakúpených 

v Le Cheque Dejeuner, spol. s. r. o. Bratislava na nasledujúci mesiac. Nárok na stravné 

lístky majú aj zamestnanci na kratší pracovný úväzok, prepočítaný na úväzok (t. j. nárok 

na nasledujúci mesiac x úväzok zamestnanca, zaokrúhlený matematicky do 0,4 nadol do 

0,5 nahor). 

   

2) Zamestnávateľ stanovil výšku stravovacej poukážky podľa §152 ZP ods. 4 v sume 3,50€. 

Z toho príspevok zo sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 

fonde v znení neskorších predpisov v sume 0,60 € na jedno hlavné jedlo, príspevok 

zamestnávateľa z rozpočtu je vo výške 55% t. j. 1,60€ a príspevok zamestnanca je 1,30 

na jednu stravovaciu poukážku. Príspevok zamestnanca bude zrážaný zo mzdy za 

predchádzajúci mesiac. 

Článok 2 

1) Ostatné body KZ sa nemenia. 

Článok 3 

1) Doplnok č. 1 ku KZ nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom 01. 01. 2017.  

 

2) Odborový orgán je povinný oboznámiť príslušníkov s obsahom Doplnku č. 1 ku 

kolektívnej zmluve najneskôr do 15 dní od jej účinnosti.  



3) Doplnok č. 1 ku KZ je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých dostane každá zo 

zmluvných strán dva podpísané rovnopisy.  

 

4) Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve je neoddeliteľnou súčasťou kolektívnej zmluvy. 

 

V Púchove, 10.12.2016 

 

 

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

    Základná organizácia      Štatutárny zástupca zamestnávateľa 


