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Dodatok č. 5 

 

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. 5 Kolektívnej zmluvy na rok 2021 v znení jej 
Dodatku č.1 zo dňa 23.02.2021, Dodatku č. 2 zo dňa 08.09.2021, Dodatku 
č. 3 zo dňa 20.12.2021 a Dodatku č. 4 zo dňa 12.04.2022. Dodatkom č. 5 sa 
mení platné znenie Kolektívnej zmluvy na rok 2021 nasledovne: 
 
1. V Hlave V. Sociálna oblasť sa za článok 46d vkladá nový článok 

s označením 46e v znení:  
Článok 46e 

 V súlade s Dodatkom č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 
2022 zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer 
trvá ku dňu 31.08.2022, odmenu podľa § 20, ods. 1, písm. a) zákona o 
odmeňovaní v sume 500 eur. Ak zamestnanec vykonáva prácu 
v kratšom týždennom pracovnom čase, ako je ustanovený týždenný 
pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne 
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kráti. Odmena bude vyplatená podľa rozhodnutia zamestnávateľa 
najneskôr do 31.12.2022 vo výplate za mesiac november 2022. 

2. V Hlave VI. Sociálny fond, v článku 51,na konci prvej vety sa mení text 
„za rok 2018 vo výške 1 013 eur“ nasledovne: 
„.za  rok 2019 vo výške 1 092 eur.“ 

3. V Hlave VII. Stravovanie zamestnancov, v článku 62, v ods. 7, sa mení: 
- suma 4,50 eura sa nahrádza sumou 4,80 eura, 
- suma 2,47 eura sa nahrádza sumou 2,64 eura, 
- suma 1,85 eura sa nahrádza sumou 1,98 eura. 

4. V Hlava VII. Stravovanie zamestnancov, v článok 62a v ods. 7 sa mení: 
- suma 2,47 eura sa nahrádza sumou 2,64 eura, 

 
Tento dodatok č. 5 Kolektívnej zmluvy na rok 2021 nadobúda 

platnosť dňom jeho podpísania oboma zúčastnenými stranami.  
Dodatok č. 5 nadobúda účinnosť dňom 01.09.2022. 
Dodatok bol vypracovaný vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá 

zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 
 
V Šali dňa 11. augusta 2022 
 
 
 
 
 
 Dr. Ľubor Gáll       Oľga Sýkorová 
              riaditeľ OSS       predsedníčka ZV OZ 


