DOPLNOK č. 7
ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej na rok 2016

v súlade s ustanovením § 31 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a predpisov, § 231 zákonníka
práce a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších zmien a
predpisov
medzi
ZAMESTNÁVATEĽOM:
Mesto Hurbanovo
zastúpené Mgr. Ildikó Basternák – primátorkou mesta
a
ODBOROVOU ORGANIZÁCIOU:
Základná organizácia SLOVES pri Meste Hurbanovo
zastúpená Mgr. Rolandom Hulkom – predsedom základnej organizácie

V zmysle článku IV. Kolektívnej zmluvy sa s účinnosťou od 1. 7. 2018 mení
znenie nasledovne:

Článok XXV.
Stravovanie
1. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zamestnancom vo všetkých zmenách
stravovanie ( § 152 ZP ). V zmysle tejto povinnosti zamestnávateľ poskytne zamestnancom
a voleným funkcionárom Le cheque Dejener lístky. Výška stravného bude 3,60 €. Za
podmienok dodržiavania príslušných hygienických, zdravotných a iných noriem všetci
zamestnanci, volený funkcionári a dôchodcovia - bývalí zamestnanci majú nárok stravovať sa
v jedálni MsÚ Hurbanovo. Ceny jedál musia byť zachované bez zisku pre prevádzkovateľa.
Tento nárok zostáva zachovaný aj dôchodcom - bývalým zamestnancom a voleným
funkcionárom. Ponuka denného menu bude pozostávať z možnosti výberu dvoch hlavných
jedál. Zamestnávateľ umožní odber stravy do obedára.
2. Zamestnávateľ bude prispievať na stravovanie v sume 55 % ceny jedla pre
zamestnancov, dôchodcov - bývalých zamestnancov a volených funkcionárov.
3. Zamestnávateľ prispieva svojim zamestnancom, dôchodcom - bývalým
zamestnancom a voleným funkcionárom na závodné stravovanie finančné prostriedky na
jedno hlavné jedlo vo výške 0,1 € zo sociálneho fondu. Zamestnávateľ poskytne stravovanie
pre zamestnancov a volených funkcionárov aj v prípade ich ospravedlnenej neprítomnosti
v práci.
4. Zamestnávateľ a Závodný výbor ZO OZ budú pravidelne preverovať úroveň
závodného stravovania, ako aj dodržiavanie zásad správnej výživy s príslušnými opatreniami
na ďalšie skvalitnenie, ako aj dodržanie hygieny spotrebných noriem.

Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú týmto doplnkom dotknuté, ostávajú naďalej
v platnosti v nezmenenej podobe.

V Hurbanove dňa 16. 7. 2018

Za odborovú organizáciu:

...................................
Mgr. Roland Hulko
predseda ZO

Za zamestnávateľa:

............................................
Mgr. Ildikó Basternák
primátorka mesta

