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Dodatok č. 4 

 

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. 4 Kolektívnej zmluvy na rok 2021 v znení jej 
Dodatku č.1 zo dňa 23.02.2021, Dodatku č. 2 zo dňa 08.09.2021 a Dodatku 
č. 3 zo dňa 20.12.2021. Dodatkom č. 4 sa mení platné znenie Kolektívnej 
zmluvy na rok 2021 nasledovne: 
 
1. Hlava III. v článku 11, ods. 1, písm. j) sa text vo štvrtom riadku „- denná 

zmena v S a N od 08,00 do 22,00 hod.“ nahrádza textom:  
- denná zmena v S a N  od  08:00 do 20,00 hod. 

2. Hlava VII. v článku 62, v ods. 7, sa mení: 
- suma 3,90 eura sa nahrádza sumou 4,50 eura, 
- suma 2,14 eura sa nahrádza sumou 2,47 eura, 
- suma 1,58 eura sa nahrádza sumou 1,85 eura. 

3. Hlava VII. v článok 62a v ods. 7 sa mení: 
- suma 2,14 eura sa nahrádza sumou 2,47 eura, 
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4. Hlava VII. v článok 98 tretia veta znie: Zamestnávateľ v súlade s voľbou 
zamestnanca do 10. dňa v mesiaci odošle na zamestnancom zvolenú e-
mailovú adresu jeho výplatnú pásku v elektronickej podobe chránenú 
heslom alebo mu vydá výplatnú pásku v písomnej podobe. 

 
Tento dodatok č. 4 Kolektívnej zmluvy na rok 2021 nadobúda 

platnosť dňom jeho podpísania oboma zúčastnenými stranami.  
Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť dňom 01.05.2022. 
Dodatok bol vypracovaný vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá 

zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 
 
V Šali dňa 12. apríla 2022 
 
 
 
 
 
 Dr. Ľubor Gáll       Oľga Sýkorová 
              riaditeľ OSS       predsedníčka ZV OZ 


