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Dodatok č. 2 

 

Kolektívnej  zmluvy na rok 2021 
 

uzatvorenej medzi 
Organizáciou sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 

a Základnou organizáciou Slovenského odborového zväzu  
verejnej správy a kultúry pri OSS mesta Šaľa  

 
 
 

V súlade s ustanovením hlavy XIII., čl. 101 Kolektívnej zmluvy 
uzatvorenej medzi Organizáciou sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 
a Základnou organizáciou Slovenského odborového zväzu verejnej správy 
a kultúry pri OSS mesta Šaľa na rok 2021 dňa 7. decembra 2020 sa obe 
zmluvné strany zastúpené Dr. Ľuborom Gállom, riaditeľom OSS a Oľgou 
Sýkorovou, predsedníčkou ZO OZ  

d o h o d l i 
na prijatí tohto dodatku č. 2 Kolektívnej zmluvy na rok 2021 v nasledovnom 
znení: 
 
1. Hlava VI. v článku 53 sa dopĺňa nové písm. b) s nasledovným textom 

a doterajšie písm b) sa označí ako c): 
b) Zamestnávateľ môže v čase mimoriadnej situácie alebo výnimočného 

stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 zakúpiť  a 
poskytnúť zamestnancom v hlavnom pracovnom pomere výživové 
doplnky, najmä vitamín D, v hodnote do 12 eur v kalendárnom roku. 

2. Hlava VI. v článku 55 sa dopĺňa nové písm. e) v znení: 
e) Zamestnávateľ v roku 30. výročia vzniku OSS ocení vernosť 

a príslušnosť zamestnancov, s ktorými má uzatvorenú pracovnú 
zmluvu k organizácii, osobitným finančným darom vo výške 30 eur. 
Dar poskytne zamestnancom, ktorí ku dňu jeho poukázania 
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odpracovali v organizácii najmenej 1 rok a vyplatí ho vo výplate za 
mesiac október 2021. 

3. Hlava VII. článok 58 Rozpočet sociálneho fondu na rok 2021 znie: 
 

Rozpočet sociálneho fondu na rok 2021 
 

Por.
čís. 

Názov účtu Rozpočet v euro 

P R Í J M Y 

1.  Predpokladaný stav fondu k 1.1. 4 960 

2. Prídel na rok 7 700 

3. Kompenzačný prídel – cestovné 0 

Zdroje celkom: 12 660 

V Ý D A J E 

4. Závodné stravovanie 2 700 

5. Kompenzácia výdavkov na dopravu   0 

6. Príspevok na rekreácie 400 

6. Doplnkové dôchodkové sporenie     600 

7. Sociálne výpomoci 500 

8. Kultúrna, vzdelávacia a telovýchovná činnosť 1 200 

9. Príspevok na zdravotnú starostlivosť 1 150 

10. Dary – pracovné a životné jubileá a udalosti 3 900 

Výdaje celkom:  10 450 

Predpokladaný zostatok k 31.12. 2 210 
 

4. Hlava VII. v článku 59 sa dopĺňa nový ods. 7 v znení: 
7. Zamestnávateľ môže umožniť zmenu zamestnancom zvoleného 

spôsobu stravovania pred uplynutím 12 mesiacov ak objektívne 
okolnosti, spočívajúce napr. v epidemiologických opatreniach, 
neumožňujú zamestnancovi využívať zvolený spôsob stravovania. 
Takúto zmenu umožní zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca 
na obdobie trvania obmedzujúcich opatrení vždy od prvého dňa 
nasledujúceho mesiaca. 

5. Hlava VII. v článku 60, v ods. 2, písm. b) a c) znejú: 
b) príspevok k cene surovín spotrebovaných na prípravu jedál vo 

výške 0,18 eur na jedno hlavné jedlo bude hradený z prostriedkov 
sociálneho fondu organizácie, 

c) zostatok nákladov vo výške 1,00 euro hradí zamestnanec.   
6. Hlava VII. v článku 62, ods. 3 znie: 

3. Cena stravovacej poukážky je 3,90 eura, z ktorej 55 % zúčtuje 
zamestnávateľ do svojich nákladov v čiastke 2,14 eura. Príspevok 
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vo výške 0,18 eura na jednu stravnú poukážku bude hradený 
z prostriedkov sociálneho fondu organizácie. Zostatok ceny 
stravovacej poukážky vo výške 1,58 eura hradí stravník 
a predstavuje kúpnu cenu stravovacej poukážky pre zamestnanca. 
Kúpna cena za stravovacie poukážky sa uhrádza zrážkou z platu 
zamestnanca. 

7. Hlava VII. v článku 62a,  ods. 3 znie: 
3. Výška finančného príspevku zamestnávateľa na stravovanie 

zamestnanca je 2,14 eura. Príspevok zamestnávateľa hradený z 
prostriedkov sociálneho fondu organizácie je 0,18 eura.  

 
 

Tento dodatok č. 2 Kolektívnej zmluvy na rok 2021 nadobúda 
platnosť dňom jeho podpísania oboma zúčastnenými stranami.  

Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými 
stranami 08.09.2021 s použitím sadzieb stravného uvedených v bodoch 5, 
6 a 7 od 01.09.2021.  

Dodatok bol vypracovaný vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá 
zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 
 
V Šali dňa 08. septembra 2021 
 
 
 
 
 
 Dr. Ľubor GÁLL       Oľga Sýkorová 
               riaditeľ OSS       predsedníčka ZV OZ 


