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Dodatok č. 1

Ku Kolektívnej zmluve zamestnancov zariadenia SUBSIDIUM na roky 2017 -2018:

Zmluvné strany:

Zamestnávateľ:

SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb Rožňava

Zastúpený:

Ing. Máriou Wernerovou – riaditeľkou

(ďalej len „zamestnávateľ“)
a
Odborová organizácia:

Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov
zdravotníctva a sociálnych služieb pri zariadení SUBSIDIUM –
špecializovanom zariadení, zariadení pre seniorov a domove
sociálnych služieb Betliarska 18, 048 01 Rožňava

Zastúpená:

Jurajom Benkom - predsedom ZO OZ pri zariadení SUBSIDIUM

(ďalej len ZO OZ pri zariadení SUBSIDIUM)

Článok I.
Zmluvné strany sa dohodli, že Kolektívna zmluva zamestnancov zariadenia SUBSIDIUM Rožňava
na rok 2017 - 2018 zo dňa 28. 02. 2017 sa mení takto:
Časť III.
Článok 19 znie:
Článok 19
Odchodné
Pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok, invalidný
dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%, alebo predčasný
starobný dôchodok, poskytne zamestnávateľ zamestnancovi odchodné nad rozsah ustanovený
v § 76 odst. 1, 2 ZP vo výške dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada
o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do 10 pracovných
dní po jeho skončení.
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Časť IV.
Článok 25 znie:
Článok 25
V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z sa platové tarify od 01. 01. 2017
zvyšujú o 4%.
V zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. III. odst. 1 zo dňa 01. 12. 2016 sa valorizujú
platové tarify zamestnancov vo výške 4% od 01. 01. 2018. (viď príloha č. 1)

Článok II.
Tento Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2017 -2018 je platný dňom jeho podpísania
obidvoma zmluvnými stranami a je účinný od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2018.

V Rožňave, 31. 08. 2017

________________________
Juraj Benko
predseda ZO OZ

____________________________
Ing. Mária Wernerová
štatutárny zástupca zamestnávateľa

