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Dodatok č. 3 

 

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 20. decembra 2021 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. 3 Kolektívnej zmluvy na rok 2021 v nasledovnom 
znení: 
 
1. V Hlave V. Sociálna oblasť sa  vypúšťa článok 44 Kolektívnej zmluvy na 

rok 2021. 
2. V Hlave V. Sociálna oblasť sa za článok 46 vkladajú dva nové články 

s označením 46c a 46d v znení:  
Článok 46c 

 V súlade s Dodatkom č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na 
rok 2021 zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný 
pomer trvá ku dňu 31.12.2021 najmenej šesť mesiacov, odmenu podľa 
§ 20, ods. 1, písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 350 eur. Ak 
zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom pracovnom čase, 
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ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena 
podľa prvej vety sa pomerne kráti. Nárok na poskytnutie odmeny 
nevznikne zamestnancovi, ktorému ku dňu 31.12.2021 plynie 
výpovedná doba, okrem výpovede z dôvodu podľa § 63, ods. 1, písm. 
a), b) alebo c). Odmena bude vyplatená podľa rozhodnutia 
zamestnávateľa najneskôr do 30.06.2022 vo výplate za mesiac máj 
2022. 
 

Článok 46d 
 V súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2022 
zamestnávateľ poskytne v druhom polroku kalendárneho roka 2022 
zamestnancovi na jeho žiadosť podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka 
práce jeden deň pracovného voľna s náhradou funkčného platu. 
Zamestnanec je povinný zamestnávateľa požiadať o poskytnutie 
pracovného voľna písomne najmenej deň vopred. 

3. Hlava VII. článok 58  nadpis a tabuľka znie: 

Článok 58 
Rozpočet sociálneho fondu na rok 2022 

 

Por.
čís. 

Názov účtu Rozpočet v euro 

P R Í J M Y 

1.  Predpokladaný stav fondu k 1.1. 4 900 

2. Prídel na rok 7 150 

3. Kompenzačný prídel – cestovné 0 

          Príjmy celkom: 12 050 

V Ý D A J E 

4. Závodné stravovanie 2 950 

5. Kompenzácia výdavkov na dopravu   0 

6. Príspevok na rekreácie 500 

6. Doplnkové dôchodkové sporenie     600 

7. Sociálne výpomoci 500 

8. Kultúrna, vzdelávacia a telovýchovná činnosť 900 

9. Príspevok na zdravotnú starostlivosť 1 000 

10. Dary – pracovné a životné jubileá a udalosti 2 900 

          Výdaje celkom:  9 350 

Predpokladaný zostatok k 31.12. 2 700 
 

4. Hlava VII. v článku 59 ods.2. a 3. znejú: 
2. Možnosť výberu formy poskytnutia stravy zamestnávateľom sa 
nevzťahuje na zamestnancov s miestom výkonu práce v Zariadení pre 
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seniorov, ktorého súčasťou je vlastné stravovacie zariadenie. Výnimkou 
je ďalšie stravovanie zamestnancov pracujúcich v nočnej zmene, 
ktorým poskytne zamestnávateľ ďalšie stravovanie s možnosťou výberu 
medzi stravovacou poukážkou alebo finančným príspevkom na 
stravovanie a tiež stravovanie zamestnanca, ktorý na základe 
lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných 
dôvodov nemôže využiť tento spôsob stravovania zabezpečený 
zamestnávateľom.  
3. Zamestnávateľ umožní zamestnancom výber zabezpečenia 
stravovania formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím 
finančného príspevku na stravovanie. Zamestnávateľ určuje lehotu na 
výber spôsobu stravovania zo strany zamestnanca do 30. novembra 
príslušného kalendárneho roka. Pri nástupe nového zamestnanca do 
pracovného pomeru v priebehu kalendárneho roka, si zamestnanec 
vyberie spôsob stravovania pred nástupom do zamestnania. Tento 
výber bude pre zamestnanca záväzný do 30. novembra aktuálneho 
kalendárneho roka. 

5. Hlava VII. v článku 59 sa za čl. 3. vkladá nový ods. 4., doterajšie ods. 4 
– 7 sa označia 5 – 8.  Nový ods. 4 znie: 
4. Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo 
dňa jeho písomnej žiadosti o výbere spôsobu stravovania, spravidla do 
30. novembra nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zamestnanec do 
30. novembra aktuálneho roka nepožiada o zmenu spôsobu 
stravovania, bude mu počas nasledujúcich 12 mesiacov poskytované 
stravovanie podľa jeho posledného výberu.   

6. Hlava VII. v článku 61, ods. 2, znie: 
2. Nárok na poskytnutie stravy v stravovacom zariadení 
zamestnávateľa, poskytnutie stravovacích poukážok s príspevkom 
zamestnávateľa alebo finančného príspevku na stravovanie má 
zamestnanec, ktorý odpracuje viac ako 4 hodiny a tiež zamestnanec, 
ktorý si čerpá dovolenku v rozsahu polovice pracovného úväzku 
ak odpracuje najmenej 3,75 hodín. Za dni prekážok v práci, čerpania 
dovolenky a počas PN stravovanie, stravovacie poukážky ani finančný 
príspevok na stravovanie  zamestnancovi nepatria. 

7. Hlava VII. v článku 61 sa za čl. 3. vkladá nový ods. 3, ktorý znie: 
3. Zamestnávateľ zabezpečí poskytnutie stravovacích poukážok a 
vyplatenie finančného príspevku na stravovanie vopred najneskôr 
v posledný deň kalendárneho mesiaca na nasledujúci mesiac tak, aby 
počtom vydaných stravovacích poukážok alebo vyplateného 
finančného zabezpečil zamestnancom možnosť stravovania sa na 
všetky pracovné dni nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 
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8. Hlava VII. v článku 62, ods. 2.až 5. znejú: 
2. V prvom mesiaci stravovania novoprijatého zamestnanca sa mu 
v deň jeho nástupu do zamestnania vydajú stravovacie poukážky 
v počte zodpovedajúcom počtu pracovných dní v mesiaci alebo dní, 
ktoré po nástupe do zamestnania do konca mesiaca odpracuje.  
3. Najneskôr v posledný pracovný deň mesiaca a v každom ďalšom 
mesiaci sa zamestnancovi vydajú stravovacie poukážky v počte 
zodpovedajúcom počtu pracovných dní alebo počtu dní, ktoré 
zamestnanec odpracuje zníženom o počet stravovacích poukážok za 
neodpracované dni v príslušnom (vyúčtovanom) mesiaci (prekážky 
v práci na strane zamestnanca, dovolenka, OČR, PN, služobná cesta 
nad 5 hod., celodenná návšteva lekára alebo sprievod rodinného 
príslušníka)  
4. Vedúci zamestnanec zariadenia posledný pracovný deň v mesiaci na 
základe evidencie dochádzky zistí počet neodpracovaných dní za 
končiaci mesiac všetkým podriadeným zamestnancom, ktorí si vybrali 
poskytovanie stravovacích poukážok. Nárok zamestnanca na príslušný 
počet stravovacích poukážok na nasledujúci kalendárny mesiac, ktorý 
je určený počtom pracovných dní v nasledujúcom mesiaci, zníži o počet 
neodpracovaných dní za vyúčtovaný mesiac a vydá ich zamestnancovi, 
ktorý potvrdí ich prevzatie a dátum vydania svojím podpisom. 
5. Požiadavku na príslušný počet stravovacích poukážok pre každého 
zamestnanca zariadenia (organizačnej zložky) predloží vedúci 
zamestnanec hlavnej pokladni tak, aby ich mal v posledný pracovný 
deň mesiaca určenom na vydávanie stravovacích poukážok k dispozícii 
v dostatočnom počte, ktorý neprevýši súčin počtu zamestnancov 
zariadenia, ktorí si vybrali poskytovanie stravovacích poukážok a počtu 
pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  

9. Hlava VII. v článku 62 sa za čl. 5. vkladá nový ods. 6., doterajšie ods. 6 
– 8 sa označia 7 – 9.  Nový ods. 6 znie: 
6. Evidenciu stravovacích poukážok a ich vyúčtovanie predkladá vedúci 
zamestnanec hlavnej pokladni najneskôr do 3 pracovných dní po 
skončení mesiaca. Evidencia slúži súčasne pre potreby zúčtovania 
výplat zamestnancov za vyúčtovaný (uplynulý) mesiac. Kúpnu cenu za 
stravovacie poukážky uhrádza zamestnanec zrážkou z platu. 

10. Hlava VII. článok 62a vrátane nadpisu znie: 
Článok 62a 

Finančný príspevok na stravovanie 
1. Stravovanie formou poskytovania finančného príspevku poskytne 

zamestnávateľ všetkým zamestnancom, ktorí o túto formu 
stravovania požiadali v súlade s ustanoveniami článku 59 tejto KZ. 
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2. Finančný príspevok vypláca zamestnávateľ bezhotovostne 
poukázaním na účet zamestnanca, ktorý si určil na poukazovanie 
výplaty. 

3. V prvom mesiaci stravovania novoprijatého zamestnanca sa mu 
v deň jeho nástupu do zamestnania vyplatí finančný príspevok vo 
výške zodpovedajúcej súčtu pracovných dní v mesiaci alebo dní, 
ktoré po nástupe do zamestnania do konca mesiaca odpracuje 
a výšky finančného príspevku na deň. Najneskôr v posledný 
pracovný deň kalendárneho mesiaca poukáže zamestnávateľ 
zamestnancom, ktorí si zvolili formu stravovania vyplácaním 
finančného príspevku vypočítanú sumu príspevku na nasledujúci 
mesiac. 

4. Evidovanie a vyúčtovanie finančného príspevku na stravovanie tak, 
aby bol zamestnancom poskytnutý vopred, zabezpečí zamestnávateľ 
nasledovne: 
a) na mesiac N-1 sa zamestnancom poskytne finančný príspevok na 

stravovanie v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci vo výške 
zodpovedajúcej počtu pracovných dní v mesiaci N-1, 

b) v mesiaci N, v ktorom zúčtuje platové náležitosti za mesiac N-

1 vyúčtuje v plate skutočný nárok zamestnanca na finančný 
príspevok v mesiaci N-1 zamestnancom, ktorí neodpracovali 
všetky pracovné dní (zmeny) v mesiaci N-1 a zníži finančný 
príspevok na mesiac N+1 o počet dní, na ktoré zamestnancovi 
nevznikol naň nárok z dôvodu neodpracovaných dní (zmien)  pre 
prekážky v práci na strane zamestnanca, čerpanie dovolenky, 
OČR, PN, služobná cesta nad 5 hod., celodenná návšteva lekára 
alebo sprievod rodinného príslušníka, 

c) v mesiaci N poukáže zamestnancom vo výplate finančný 
príspevok zodpovedajúci počtu pracovných dní v mesiaci N+1 
znížený o počet dní, na ktoré nevznikol zamestnancom nárok 
v mesiaci N-1.  

5. Vedúci zamestnanec organizačnej zložky na konci kalendárneho  
mesiaca na základe uzatvorenej evidencie dochádzky zamestnanca 
vypočíta presný počet odpracovaných dní (zmien) a  neodpracované 
dni (zmeny) za príslušný mesiac všetkým zamestnancom zariadenia. 
Výšku nároku zamestnanca na finančný príspevok na stravovanie 
vypočíta ako súčet súčinov počtu odpracovaných dní a príspevku 
zamestnávateľa na stravovanie a súčinu počtu odpracovaných dní 
a  príspevku zo sociálneho fondu. Výpočet vopred poskytnutého 
finančného príspevku na stravovanie jednotlivým zamestnancom na 
nasledujúci mesiac vykoná podľa postupu v bode 4. 
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6. Vyúčtovanie finančného príspevku na stravovanie a jeho poskytnutie 
vopred na ďalší mesiac predkladá vedúci zamestnanec referentke 
PaM najneskôr do 3 pracovných dní po skončení mesiaca. Evidencia 
slúži najmä pre potreby zúčtovania výplat zamestnancov za 
vyúčtovaný mesiac.  

7. Výška finančného príspevku zamestnávateľa na stravovanie 
zamestnanca je 2,14 eura. Príspevok zamestnávateľa hradený z 
prostriedkov sociálneho fondu organizácie je 0,18 eura.  

8. Zamestnanec potvrdí svojím podpisom na vyúčtovaní finančného 
príspevku a jeho poskytnutia vopred správnosť vypočítaného nároku 
na finančný príspevok na stravovanie. 

11. V Hlave X. v článku 73 ods. 1 sa suma 623,00 eur nahrádza sumou 
646 eur. 

 

Tento dodatok č. 3 Kolektívnej zmluvy na rok 2021 nadobúda 
platnosť dňom jeho podpísania oboma zúčastnenými stranami.  

Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022. 
Dodatok bol vypracovaný vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá 

zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 
 
V Šali dňa 20. decembra 2021 
 
 
 
 
 
 Dr. Ľubor Gáll       Oľga Sýkorová 
              riaditeľ OSS       predsedníčka ZV OZ 


