
EKO - podnik verejnoprospesinfch sluiieb, Hala§ova 20, Bratislava zastapenS7 
JUDr. Danielom Hulinom, poverenS,  vftonom funkcie riaditera /d'alej len zamestnavater/ 

a 

Odborova organizacia OZ KOVO pri EKO-podniku verejnoprospegnSich slulieb, 
Halagova 20, Bratislava, zastupujiica Laujmy pracovnikov podniku, zastiipend 
Alexandrom Mrazekom, predsedom zavodneho vSrboru /d'alej len odborova organithcia / 

uzatvarajii podra zakona 6. 2/1991 Zb. o kolektivnom vyjednavani v zneni jeho neskorgich 
predpisov tento 

Dodatok C. 1 

ku 

KOLEKTiVNEJ ZMLUVE 

PRE ROKY 2022 a 2023 

/d'alej len „Dodatok 1"/ 



yčz|akm.emťvčáffiTi|#=iťej::E.pvoe#ai::j:5kť|ke#v,#:emy:v?e::Iko.Tezt:,ujL:e2:ľu#::
roky 2022 a 2023 zo dňa 29. decembra 2021 mení a doplňa nasledovne:

V Časti IV. Článok 26 Stravovanie

sa rušĺ text Článku 26 a nahrádza sa textom, ktorého znenie je nasledovné:

„Časť IV.

Článok 26
Stravoľvanie

1.     Zamestnávateľ   zabezpečuje   strcľvovanie   pre   zames[nancov   v trvalom   pracovnom

pomere pľostredníctvom právnickej  osoby alebo flzickej  osoby, kĺorá má oprávnenie
sprostredkovať  sĺravovacie  služby formou  stravovacej  poukážky  alebo  poskyĺm[ím
finančného príspevku na stravovanie.

2.     Hodnoĺa    stravovacej    poukážky    musí    predstavovať    najmenej    75%    stra:vného
poskytovaného pri pracovnej  cesĺe v trvaní 5  až  12 hodín podľa osobi{ného predpisu.
Hodnotu stravovacej poukážky stanoví samostatná interná smernice podniku.

3.     Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa ods.  1  v sume  55% hodnoĺy stravného
poskytovaného pri pracovnej ceste v ĺrvaní 5 až  12 hodín podľa osobitného predpisu.

4.     Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu. Výšku príspevku
aktuálne    dohodne    riaditeľ   podnihÁ   s predsedom   závodného   výboru   odborovej
organízácie. 0 tejto dohode vystavia písomný záznam.

5.     Zamestnanccivi, ktorý pracuje na nočrých zmenách sa poskytne l strayovacia poukážka
na jedlo za každú odpracovanú nočnú zmenu.

6.     Nárok na poskyĺnutie sĺravy má zamesĺnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva
prácu viac ako štyri hodiny.

7.     Príspevb na strcrvovanie sa neposkytujú:
a.    Zames[nancom  v dňoch  ospravedlnenej   nepríĺomnosti  na  praccivisku  alebo

v čase   choroby;   to   neplatí,   ak  zamestnanec   čerpá   dovolenku  vo   výmere
stanovenej  §  103 Zákonníka práce a ĺouto kolektívnou zmluvou.

b.    Zamestnancom vykonávajúcim práce na základe  dohody o vykonaní práce,  na
základe dohody o pracovnej činností a brigádnickej práce študentov. "

Dopĺňa sa nová Čast' VII. o noiý Článok 30, ktorého znenie je nasledovné:

"Článok 30
0sobitné ustanovenia pre rok 2022 -inflačrtý príspeyok

1.     Zamestnávateľ  poskytne  zamesĺnancovi,  ktorého  pracovný  pomer  trvá  ku  dňu  31.
decembru  2022  najmenej   12  mesiacov,  inflačný  príspevok  vo  výške  250,-eur  ako
odmenu  podľa  §   20  ods.   1   písm.  a)  zákona  553/2003     o  odmeňovaní  niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Odmena bude vyplatená za mesiac
december  2022,  ako  irflačná pomoc na zmiernenie následkov nárastu cien energií a
vysokej  inflácie  spôsobenej  ekonomiclými dôsledkami pandéľrie  ochorenia COVID-
19.  Ak  zamesĺnanec  vykonáva  prácu v  kratšom  týždennom  čase,  ako je  usĺanovený
týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne  kráti.

IE



Cast' VII. Zfiverdne ustanovenia sa preeisloviva na east' VIII. Zaveran 'e ustanovenia 

a jej povodne ty'mto Dodatkom 1 preeislovane dinky 30, 31, 32 a 33 sa preCislujti na 
elanky 31, 32, 33 a34. 
Ostatne Casti Kolektivnej zmluvy ostavaja nezmenene. 

ZavereCne ustanovenia 

1. Tento Dodatok 6. 1 ku kolektivnej zmluve nadobilda platnosf awn jeho podpisu 
opravnenSmi zastupcami zm1uvn5rch star' a it6innosf nadobuda diiom nasledujitcim po dni 
jeho zverejnenia. 

2. Tento Dodatok 6. 1 ku kolektivnej zmluve je ulaenS,  na nahliadnutie u predsedu odborovej 
organizacie a na selcretariate riaditera. 

3. Tento Dodatok 6. 1 ku kolektivnej zmluve je vypracova0 v troch (3) vyhotoveniach, 
pri6om zamestnavater obdr21 dye (2) jeho vyhotovenia a predseda odborovej organizacie 
jedno (1) vyhotovenie. 

V Bratislave, dna 

  

    

JUDr. Daniel Hulin 	 Alexander Mrazek 
za zamestnavatera 	 za odborovit organizaciu 


