
zÁKtADľÁ oncĺNIzÁCIA
sr'ovgs PRI MEsTsKoM ÚnaľB v TURzovKE

DODATOKč.L
ku KoLEKTÍVI\_E J 7-,ýÍLUVE

NA ROK2O22

Tuľzovkao október 2022



ZMLUVNE STRANY:

Mesto Tuľzovka, (ďalej len,,zamestfávateľ"),
zastupené JUDr' Ľubomíľom Golisom, primátorom mesta a

štatutárnym zástupcom zamestnávateľa

najednej stĺane

Zá.JĺJadná organizácia sLoVEs pri Mestskom urade v Trľzovke
zastupená predsedom závodného výboru Janou Rudinskou

na druhej strane

sa dohodli, že Kolektívna zmluva na rok 2022 sa v su1ade s KZ vyššieho stupňa pre

zamestnávateľov, ktorí pri oĺlmeňovaní postupujú podľa ziĺkona č,- sfiĺ}aB Z.z. a odmeňovaní
niektoqých zamesfulancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 sa dopíňa
nasledovne:

I.V čl.18 Kolektívne zmluvy na rok 2022 saza ods. 3 dopĺňa nový odsek 4, ktoý znie:

,,Zamestnávateľ poskytne znmestnancovi, ktorého praeovný pomeľ tľVá ku dňu 3l.augusta
2022, odmenu podľa $ 20 ods.1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 euľ. odmena bude
vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2a22, najĺeskôr však do 31.decembra}}2Z.
Ak zamestlranec vykonáva prácu v kľatšom ýždennom čase' ako je ustanovený tyzdenný
pľacovný čas u zamestnávatel'a, odmena podľa pľvej vety sa pomeme kĺáti."

Doterajší ods. 4 sa označuje ako ods. 5

il.V čl'23 sa rušia doterajšie ods. 1, 2,3 a 4 a nahľádzajú sa novými odsekmi 1,2,3 a 4,

ktoľé anejú:

1. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odstupné pri skončení pľacovného pomeru
z dôvodov uvedených v $ 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil
vzhl'adom na svoj zdravotn1ý stav podľa lekaľskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať
svoju doteľajšiu prácu nad ľozsah ustanovený v $ 76 ods. 1 a2 Zikonnlka práce v sume:
a) jeho priemerného mesačného zaľobku, ak pracovný pomef zamestlrancatrval najmenej desať
rokov;
b) dvojnĺásobku jeho pľiemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trvď
najmenej dvadsať rokov.
2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako podľa odsekov

a



l. a2. $ 76, ato v sume:

a) jeho priememého mesačného zaľobku, ak pľacovný pomer zamestnanca trvď najmenej desať

rokov;

b) dvojnásobku jeho pľiemerného mesačného záľobku, ak pracovný pomeľ zamestnanca tľval

najmenej dvadsať rokov;

3. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pľi prvom skončení pľacovného pomeru po

nadobudnutí naroku na staľobný dôchodok ďebo invalidný dôchodok, ak pokles schopností

vykonávať zaľobkovú činnosťje viac ako 70% odchodné nad rozsah ustanovený v $ 76a ods.1

vo výške:

a) jeho priemeľného mesačného ziĺľobku, ak požiada o poskynrutie uvedeného dôchodku pľed

skončenínr pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní pojeho skončení;

b) dvojnasobku jeho pľiememého mesačnélro záľobku, ak poŽiada o poskytnutie uvedenélro

dôchodku pľed skončením pľacovnélro pomeľu alebo do desiatich pracovných dní po jeho

skončení a pracovný pomer zamestnanca tľval najmenej desať rokov;

4. Zamestĺtávateľ poskytne zamestnancovi pri prvom skončení pľacovného pomeru odchodné

nad rozsab. ustanovený v $ 76a ods. 2 Zakonnfl<a práce vo výške:

a) jeho pľiemeľného mesačného ziíľobku, ak mu bolpľiznaný pľedčasný starobný dôchodok na

základe Žiadosti podanej pred skončením pracovného pome;u alebo do desiatich dní po jeho

skončení;
b) dvojnasobku jeho pľiememého mesačného zarobku' ak mu bol priznaný pľedčasný starobný

dôchodok na základe Žiadosti podanej pľed skončením pľacovného pomeru alebo do desiatich

dní po jeho skončení a pracovný pomer zamestnanca trvď najmenej desať rokov;

III.Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jeho zverejnenía v Centrálnom ľegistri zmiúv'

V Tuľzovke, dňa: 25.|0.2a22

Jana Rudinská, predsed'a Zo SLOVES pľi MsÚ Turzovka, v.r.

rUDľ. Ľubomíľ Golis, primátor mesta Tuĺzovka, v.ľ


