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Dodatok č. 1 

ku kolektívnej zmluve 

pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme 

 

 

     V súvislosti s doplnením Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľ, ktorí pri 

odmeňovaní podstupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. O odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 sa dopĺňa Kolektívna zmluva 

základnej organizácie SLOVES so sídlom v Jovse, ktorá bola uzavretá 31.3.2021 nasledovne: 

 

 

Dopĺňa sa Čl. 4 – Platobné podmienky o bod 14: 

 

15. Odmena za rok 2021 
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. decembra 2021 

najmenej šesť mesiacov, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 350 eur; 

nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému ku dňu 31. decembra 2021 plynie 

výpovedná doba okrem zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď z dôvodu podľa § 63 ods. 1 

písm. a), b) alebo c) Zákonníka práce. Odmena bude vyplatená podľa rozhodnutia zamestnávateľa 

najskôr vo výplatnom termíne za mesiac december 2021, najneskôr však do 30. júna 2022. Ak 

pracovný pomer zamestnanca skončí pred 30. júnom 2022, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi 

odmenu podľa prvej vety najneskôr v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného 

pomeru. Do doby trvania pracovného pomeru podľa prvej vety sa započítava aj doba trvania 

bezprostredne predchádzajúceho pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa alebo 

štátnozamestnaneckého pomeru v tom istom služobnom úrade. Ak zamestnanec vykonáva prácu 

v kratšom týždennom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena 

podľa prvej vety sa pomerne kráti. 

 

 

     Všetky ostatné ustanovenia pôvodnej Kolektívnej zmluvy pre zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme zo dňa 31.3.2021 zostávajú nezmenené. 

     Tento dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme je účinný dňom podpisu zmluvnými stranami a je záväzný pre zmluvné strany a pre ich 

právnych nástupcov v dobe jej platnosti. 
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     Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

je vyhotovený v 8 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 

vyhotovení. 

V Kusíne, 20.12.2021 

 
Za základnú organizáciu: 
ZO SLOVES so sídlom v Jovse 
Dana Kováčová – predseda           
 

 
Za zamestnávateľov:   
   
Obec  Jovsa 
Mgr. Ľubica Čornejová – starostka obce                       
 
 
Obec  Trnava pri  Laborci   
Vladimír Adam – starosta obce                                     
 
 
Obec Kaluža 
Ing. Marek Misár – zastupujúci starosta obce             
 
 
Obec Klokočov   
Ing. Monika Hudačková  – starostka obce                      
 
 
Obec Kusín  
Vladimír Jus  – starosta obce                                           
 
 
Obec Lúčky       
Eduard Baláž – starosta obce                                          
 
 
Obec Poruba pod Vihorlatom   
Juraj Kriška   – starosta obce                                           


