
Dodatok č. 1 

ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE NA ROK 2019 zo dňa 07. 01. 2019 

uzatvorený medzi 

Zamestnávateľom: 

Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská č. 23, 038 52  Sučany 

V zastúpení riaditeľom Ing. Romanom Kľučiarikom, na jednej strane 

a 

Základnou odborovou organizáciou: 

Základná odborová organizácia, Hradiská č. 23, 038 52  Sučany 

V zastúpení predsedníčkou Mgr. Martou Závodskou, na druhej strane. 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvárajú tento dodatok, ktorým sa Kolektívna zmluva na rok 2019  
zo dňa 07. 01. 2019 mení a dopĺňa takto: 

 
Bod č. 7.3.1. Stravovanie sa mení a znie takto: 

       Stravovanie zamestnancov zabezpečí zamestnávateľ vo vlastnom stravovacom zariadení v priebehu pracovnej 

       zmeny. Náklady na závodné stravovanie sú hradené podľa § 152 ZP. Úhrada za poskytnutú stravu 

       zamestnancovi bude vykonávaná v pravidelných mesačných výplatných termínoch zrážkou zo mzdy a iných 

       príjmov zamestnanca na základe dohody o zrážkach zo mzdy na úhradu záväzkov za poskytnutie stravy 

       podľa § 131 ods. 3 Zákonníka práce. Výška zrážky bude zodpovedať počtu objednaných jedál za príslušný 

       kalendárny mesiac, maximálne však podľa počtu odpracovaných zmien vynásobená aktuálnou cenou  

      príspevku zamestnanca za objednanú stravnú jednotku. Vyúčtovaná čiastka za stravovanie zamestnanca  

      bude poukázaná na účet zamestnávateľa. 

 

       Ak zamestnanec je na pracovnej ceste, ktorá trvá viac ako 5 hodín a nemôže sa stravovať obvyklým spôsobom, 

       poskytne mu stravné do výšky podľa zák. č. 283/2002 Zb. v znení neskorších predpisov o cestovných 

       náhradách v platnom znení a neskorších predpisoch. 

       Závodné stravovanie poskytne zamestnávateľ aj  dôchodcom, ktorí v organizácii pracovali do odchodu do  

       dôchodku. 

2. Ostatné ustanovenia Kolektívnej zmluvy na rok 2019 zo dňa 07. 01. 2019  zostávajú nezmenené. 
 
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) originálnych exemplároch. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, súhlasia s jeho obsahom, a preto ho na znak toho 

podpisujú. 
 
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, t.j. od 01.06.2019. 
 

V Sučanoch, dňa 15.05.2019 

 
 
 
...............................................................     ....................................................... 

za Zákl. OO pri PL Sučany       za vedenie PL Sučany 
    Mgr. Marta Závodská       Ing. Roman Kľučiarik 
              predseda         riaditeľ 

 


