
V súlade s § 31 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, § 231 zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom 

vyjednávaní v znení neskorších predpisov zmluvné strany 

 

 

OBEC STRÁNE POD TATRAMI  

zastúpená starostom obce 

Rastislavom Sloveňákom 

na jednej strane 

 

a 

 

Základná organizácia - Slovenský odborový zväz verejnej správy 

Obecné úrady so sídlom vo Veľkej Lomnici,  

zastúpená predsedníčkou Magdalénou Guzyovou 

na druhej strane 

 

 

uzatvárajú tento 

 

 

DODATOK č. 2 ku kolektívnej zmluve na rok 2019-2020 

 

 

 

 

 



Článok 1 

1. Predmetom dodatku je úprava a doplnenie nasledovných článkov Kolektívnej zmluvy 

pre rok 2019-2020:  

 

 

ČASŤ  III. 

Bod 15 sa mení takto:  

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi s ktorým skončil pracovný pomer dohodou z dôvodov 

uvedených v § 63 ods. l písm. a/, b/, c/, odstupné nad rozsah ustanovený v § 76 ods. 2 

Zákonníka práce v súlade s § 13b zákona č. 552/2003 Z.z. aj v iných prípadoch vo výške : 

 ak pracovný pomer v organizácii trval menej ako 2 roky 1 mesiac zo zákona 

 ak pracovný pomer v organizácii trval najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov 2 mesiac 

zo zákona 

 ak pracovný pomer v organizácii trval najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov  3 

mesiace zo zákona 

 ak pracovný pomer v organizácii trval najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov 4 

mesiace zo zákona 

 ak pracovný pomer v organizácii trval najmenej 20 rokov 5 mesiace zo zákona  

Článok 2 

1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Kolektívnej zmluvy na rok 2019-2020.  

2. Zmenami a doplnkami uvedenými v článku 1 tohto dodatku sa menia a dopĺňajú 

príslušné ustanovenia Kolektívnej zmluvy. 

3. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán 

dostane po jednom podpísanom rovnopise.  

4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoch zmluvných strán. 

 

 

V Stráňach pod Tatrami dňa 28.01.2021 

 

 

 

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

Rastislav Sloveňák       predsedníčka odborov  

Starosta obce         Magdaléna Guzyová 

 


