
Doplnok č.4
ku Kolektívnej zmluve na roky 2013 – 2017

Zamestnávateľ: Základná škola Drábova 3, Košice

Zastúpený: Ing. Mgr. Annamáriou Kmiťovou, riaditeľkou základnej školy 
so sídlom: Drábova 3, 040 23 Košice

a 

Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri 
Základnej škole Drábova 3, Košice

Zastúpená: Mgr. Erikou Miglesovou, predsedom OZ
                   so sídlom: Drábova 3, 040 23 Košice

podľa Dohody o spolupráci Rady základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy,  zastúpenou  predsedom  RNDr.  Ingrid  Gamčíkovou   a mestom  Košice,  zastúpeným
primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH zo dňa 16. marca 2015 
sa dohodli na nasledovnej zmene:
 

1. V Druhej časti, Článok 6 – Príplatky, odmeny a náhradné voľno zmeniť bod 15
Bod 15
a)   Zamestnávateľ sa zaväzuje, ak rozhodne, že sa vyplatí zamestnancovi odmena za pracovné
zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku, priznať mu sumu vo výške jeho funkčného platu ( § 20 ods.1
písm.c /OVZ). 
b)   Zamestnávateľ sa zaväzuje, ak rozhodne, že sa vyplatí zamestnancovi odmena za pracovné
zásluhy  pri dosiahnutí 60 rokov veku vo výške 60 % funkčného platu zamestnanca (článok V, bod
2b Dohody o spolupráci). Odmena sa vyplatí k 30.6.2015 a 30.11.2015.

2. V Druhej časti, Článok 6 – Príplatky, odmeny a náhradné voľno doplniť bod 17
Bod 17

Zamestnávateľ zvýši platy nepedagogických zamestnancov o hodnotu zodpovedajúcu 5 %
ich tarifných platov formou pohyblivej zložky mzdy -  osobné príplatky, resp. mimoriadne odmeny
( článok V, bod 2 e Dohody o spolupráci).

3. V Druhej časti, Článok 14 – Dovolenka na zotavenie

V  záujme  vytvárania  priaznivejších  pracovných  podmienok  a  podmienok  zamestnávania  sa
predlžuje  výmera  dovolenky  na  zotavenie  nad  rozsah  ustanovený  v  §  103   ZP  u  pedagogických
zamestnancov o jeden týždeň ( KZVS, článok II, bod 2) a u nepedagogických zamestnancov o dva týždne
( KZVS, článok II, bod 2, dlhšia o jeden týždeň –článok V bod 3b Dohody o spolupráci).

Tento  doplnok  nadobúda  platnosť  a účinnosť  dňom  jeho  podpisu  obidvoma
zmluvnými stranami.

Ustanovenia Kolektívnej  zmluvy na roky 2013 – 2017 nedotknuté týmto dodatkom
zostávajú naďalej v platnosti.

Tento  doplnok  je  vyhotovený  v štyroch  rovnopisoch,  z ktorých  obdrží  po  dvoch
rovnopisoch každá zmluvná strana.

V Košiciach 3.júna 2015

.................................................. ........................................................
     Mgr. Erika Miglesová    Ing.Mgr.Annamária  Kmiťová

predseda ZOOZ                  riaditeľ školy


