Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
Dodatok č. 2
ku Kolektívnej zmluve na rok 2020
uzatvorenej dňa 28. 2. 2020 medzi zmluvnými stranami:
ZO OZ PŠaV pri SOŠ automobilovej, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice,
zastúpenou Ing. Janou Kičovou, predsedníčkou ZO OZ PŠaV
a
Strednou odbornou školou automobilovou, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice,
zastúpenou RNDr. Janou Vargovou, riaditeľkou školy
V zmysle Článku 4 Zmena kolektívnej zmluvy Kolektívnej zmluvy na rok 2020 sa zmluvné
strany dohodli na Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2020 na základe Kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme na rok 2021, ktorá bola podpísaná 22.12.2020 a zverejnená 19.1.2021 nasledovne:
A. Článok 15 Pracovný čas, dovolenka, pracovné voľno s náhradou mzdy sa dopĺňa
o bod 4 a o bod 5 v znení:
Bod 4.
SOŠA poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 30.11.2021 najmenej
šesť mesiacov odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. g) zákona o odmeňovaní v sume 100 eur;
nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému plynie skúšobná doba
a zamestnancovi, ktorému plynie výpovedná doba. Odmena bude vyplatená v mesiaci
december vo výplate za mesiac november 2021.
Bod 5.
SOŠA poskytne v prvom polroku kalendárneho roka 2021 zamestnancovi na jeho žiadosť
podľa § 141 ods. 3 písm. c ) Zákonníka práce jeden deň pracovného voľna; za čas
pracovného voľna patrí zamestnancovi náhrada funkčného platu

Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť 19. 1. 2021.
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice ako zamestnávateľ sa
zaväzuje v súlade s §5a ods. 5 písm. b) zák. 211/2000 Z. z. dodatok zverejniť na svojom
webovom sídle.

V Košiciach dňa 19. 1. 2021

-------------------------------Ing. Jana Kičová
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri SOŠA

----------------------------RNDr. Jana Vargová
riaditeľka SOŠA
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