
Dodatok č.]
ku Kolektívnej zmluve

uzatvorenej
medzi zmluvnými stranami

OBEC ĎURĎOŠÍK

adresa: Obecný úrad Ďurďošík, č. 13, 044 45

IČO: 00324124

Zastúpená: Iveta Hadašová, starostkou obce
(ďalej len zamestnávateľ)

nejednej strane

a

Základná organizácia SLOVES pre mestské a obecné úrady okresu Košice
— okolie
( ďalej len odborová organizácia)

adresa sídla: Valaliky, 04413 Valaliky

IČO: 22664980 573

Zastúpená: Janou V_ošovou, predsedníčkou závodného Výboru
a Ing. Stefanom Petríkom, podpredsedom závodného Výboru

na druhej strane



(Zamestnávateľ a odborová organizácia ďalej len zmluvné strany) Zmluvné strany sa dohodli
na uzatvorení Dodatku č. ] ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa 31.05.2019 v tomto znení :

].

Časť V
SOCIÁLNA OBLAST A SOCIÁLNY FOND

Článok 30

(1) Zamestnávateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov stravovanie podľa svojich
technických možností alternatívne

— fom'tou dovozu teplého jedla do jedálne na pracovisko
- rovnocenným plnením formou stravovacích poukážok, pričom hodnota stravovacej
poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej
ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu,

- finančným príspevkom na stravovanie zamestnanca v sume podľa Zákonníka práce, čiže:
. najmenej 55 % z minimálnej hodnoty stravovacej poukážky,
' najviac 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Článok 33

Zmluvné strany sa dohodli, že okrem príspevku na stravovanie poskytovaného zamestnancom
podľa ust. & 152 ods. 3 Zákonníka práce, zamestnávateľ poskytne príspevok zo sociálneho
fondu vo výške určenej v ,.Zásadách čerpania sociálneho fondu“ na príslušný rok.
z.— vyplýva : usi. 5 152 ods. 3 Zákonníka práce a url. ; 7 ads. 2 :ák. 2. 15211991 z. :. a sociálnom/andy \' :není
neskorších predpisov

II.
1. Dodatok č.1 nadobúda platnost' dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a je
účinný od 1.7.2022.
2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť platnej KZ. Zostávajúce časti platnej KZ zostávajú
nezmenené.
3. Zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise tohto Dodatku. každý z nich platí ako
originál.
4. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že si Dodatok ku KZ riadne prečítali, jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu sjeho obsahom ho vlastnoručne a bez nátlaku podpísali. pričom
ich vôľa uzatvoriť Dodatok č. 1 ie slobodná. určitá a vážna



ZÁSADY
o čerpaní odborovýchprostriedkov ZO SLOVES pri rôznych udalostiach členov a ich

rodinných príslušníkov

]. Podpory pri úmrtí : (vyplácanie pozostalým) /okrem bodu a/

a/ pri úmrtí člena /na kvety/ 20,00 €
b/ pri úmrtí člena následkom pracovného úrazu 35,00 €
c/ členovi - pri úmrtí rod, príslušníka / manžel,— ka/ 35,00 €

2. Sociálna podpora:

- pri ukončení pracovného pomeru 2 organizačnýchdôvodov
[€ 63 ods. 1 písm. aŕc/

- v prípade nezavinenej finančnej tiesne lživelna pohroma, dlhodobá nemoc min.3
mesiace/ bude členovi poskytnutá ako mimoriadna forma pomoci v prípadoch
nezavinenej finančnej tiesne. O priznaní podpory do výšky 35,00 € rozhoduje
ZV SLOVES a o podpore vyššej alebo v tom istom roku opakovanej, rozhoduje
konferencia.

3. Poskytovanie darov:

ZV SLOVES poskytne vecný alebo peňažný dar do výšky 40,00 €
- pri prvom odchode do starobného, predčasného alebo úplne invalidného

dôchodku alebo pri životnom jubileu 50, 55 a 60, 65 rokov veku akje pracovník
V pracovnom pomere,

- u dlhoročných odborových funkcionárov hodnota daru môže byt" zvýšená o 10,00 €
o výške daru rozhoduje ZV 00 na základe zhodnotenia účastí člena v odborárskom
živote a dlžke členstva,

- príspevok na domácu alebo zahraničnú rekreáciu pre pracujúceho člena odborovej
organizácie a dôchodcu vo výške 40,00 €
(v trvaní min. 3 dni, max. 1 x za 2 roky)

- pri príležitosti narodenia dietiat'a, darček do výšky 30,00 €

- u dôchodcov členov odborovej organizacie pri dovŕšení 55, 60. 65, 70 a ďalších
5 rokov veku, príspevok vo výške 30,00 €

- na Vianoce pre členov dôchodcov, dôchodkyne , ženy na MD 25,00 €
- pozomost' pri návšteve dlhodobo nemocného (] mesiac a viac) do výšky 15,00 €
- príspevok na kultúrne a športové podujatie pre pracujúceho člena, maximálne

do výšky 30,00 € 1 x ročne ( kino, divadlo, festivaly. vystúpenia hudobných
a tanečných súborov, návšteva hradov, zámkov a jaskýň, múzeí a ZOO)

- príspevok na služby pri úprave zovňajška pre pracujúceho člena — kaderníctvo,
holičstvo, kozmetika,manikúra, pedikúra - 1 x ročne do výšky 15,00 €



pri udeleni plakety členovi za bezplatne darcovstvo krvi sa prispevok poskytne za:
Bronzovú plaketu 10,00 €
Striebornú plaketu 15,00 €
Zlatú plaketu 20,00 €

občerstvenie na členských schôdzach OÚ po 5,00 € / na člena

občerstvenie na schôdzach ZV SLOVES po 7,00 € na člena ZV

občerstvenie na konferenciách ( obed ) po 15,00 € na delegáta

úhrada cestovného a stravného pozvaným členov ZV na riadne zasadnutie ZV
a RK, paušálna suma 4,00 €

vyčleniť v rozpočte v položke „Vecné a finančne dary“ pre členov ZV a RK čiastku
1000,00 €

každý odborový úsek má nárok na príspevok na úhradu zájazdu - autobus z
finančných prostriedkov rozpočtovaných na zájazdy, ktoré budú rozdelené
nasledovne:
každému OÚ prináleží paušálna suma 200,00 € _ + čiastka podľa počtu
členov v OÚ z rozpočtovaných prostriedkov ZO na zájazdy
Ak OÚ v danom roku prostriedky na zájazd nepoužije. môže ich vyčerpať v
nasledujúcom roku na ten istý účel.

Schválené na konferencii dňa 16.062022

Jana Vošová
predsedníčka ZV SLOVES

v.r.



ZÁSADY
o čerpaní prostriedkov sociálneho fondu na rekreácie, kultúmo-výchovnú a sociálnu oblasť,

pri pracovných a životných udalostiach pre pracovníkov a ich rodinných príslušníkov

V súlade so zákonom č. 152/1994Z.z o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a
.. Zmluvy o vytvorení spoločného sociálneho fondu zo dňa 30.06.2003, budú zamestnancom
poskytnuté nasledujúce príspevky :

1. Príspevokna stravovanie zamestnancov v sume 0,50 € najedno hlavné jedlo.

2. Príspevok na rekreáciu pre pracovníkov a rodinných príslušníkov za podmienok:

ak pracovník využíva stravovacievýhody:

- pri zahraničnej rekreácii pre pracovníka a rod.príslušníka po 70,00 €
- pri domácej rekreácii pre pracovníka a 2 rod.príslušnikov po 70,00 €
- pre dieťa v DT do 18 roku veku. do 50,00 €

Príspevok na domácu rekreáciu, zahraničnú rekreáciu a detský tábormôže
pracovník obdržať iba každý druhý rok.
Príspevok sa môže poskytnúť iba tomu pracovníkovi,ktorý v organizácii
odpracoval jeden rok.
Za rodinného príslušníka sa považuje: manžel, manželka a dieťa.

3. Pracovníkom budú poskytnuté vecné alebo peňažné dary a odmeny pri pracovných
a životných jubileáeh zo SF takto:
- pri životnom jubileu 50, 60 rokov 70,00 €
- pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku 85,00 €
— pri pracovnomjubileu 25 r. od 1. vstupu do zamestnania 70,00 €
- pri narodení dieťaťa 50,00 €

Návrhy predkladajú úsekoví dôvemíci po prejednaní s primátorom. starostom obce, rsp.
vedúcim zariadenia.

4. Na regeneráciu pracovnej sily - rekondičné a rehabilitačné cvičenia. plávanie. sauny,
fitnes, solária, kúpaliská, masáže pre zamestnanca 1 x ročne najviac do výšky 40,00 €.

5. Ak sa pracovník alebojeho rodina dostanú do mimoriadnej finančnej tiesne (živelná
pohroma, úmrtie rodinného príslušníka, dlhodobá nemoc-min.3 mesiace), poskytne sa po
prejednaní v ZV a s príslušným starostom obce, sociálna výpomoc do výšky 100,00 €.

(\)



:O

10.

Pracovníkom, ktorí v organizácií odpracovali aspoň dva roky. nie sú vo
výpovednej lehote alebo dva roky pred odchodom do dôchodku sa môže poskytnúť
návratná sociálna výpomoc a to na :

- výstavbu, rekonštrukciu a kúpu domu, nákup byt. zariadenia
alebo elektrospotrebičovdo výšky 1.000,00 €

Pracovnikovi, ktorému zomrel blízky rodinný príslušník (manžel, manželka, diet—a),
bude poskytnutý príspevok na pohrebné trovy vo výške 100 €,

Pracovníkom sa poskytne peňažný dar V roku pri týchto príležitostiach:

— vianočná nádielka v mesiaci december po 30,00 €

Peňažné dary sa poskytnú iba tým pracovníkom, ktorí v organizácii odpracovali aspoň
6 mesiacov.

Všetky príspevky zo SF pracovníkom so zníženým pracovným úväzkom sa úmerne
krátia. okrem bodu 9., kde sa príspevky na vianočnú nádielku sa krátia do 0,4 úväzku.
Zamestnancom s úväzkom 0,5 a vyššie sa poskytne príspevok na vianočnú nádielku
v plnej výške !. j! 30,00 € €.

Všetky nároky zo SF budú poskytnuté iba tým pracovníkom za ktorých mesto. obce
a ich zariadenia odviedli príspevok do SF. Na plnenie zo SF nie je právny nárok.
Pri zohl'adňovaní nároku sa berú odvody za predchádzajúce dva roky.

Nároky zo SF budú poskytnuté na žiadosti pracovníka - po doložení potrebných
dokladov a po schválení na ZV,
Pri zahraničných dovolenkách mimo platby v eurách je potrebné doložiť kurzový lístok.

Doklady, ktoré je potrebné doložiť:
- predpísané tlačivo žiadosti

lne' doklady : . doklad o zaplatení DR, ZR, DT
- kópia úmnne'ho listu
- iné výdavkové doklady podľa charakteru príspevku

Schválené na konferencii dňa 16.642022

Jana Vošová
predsedníčka ZV SLOVES

v. r.


