Dodatok č. 3/2019
k Podnikovej kolektívnej zmluve Slovenskej správy ciest na roky 2018 – 2021
(ďalej len „PKZ“)
medzi týmito zmluvnými stranami:

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:

IČO:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR (právny nástupca MDV SR) zriaďovacou listinou
číslo 5854/M-95 z 7. 12. 1995 v úplnom znení číslo 316/M-2005
zo 14. februára 2005, naposledy zmenenú rozhodnutím ministra MDVaRR
SR č. 24/2016 z 22. marca 2016
00003328
(ďalej len „zamestnávateľ“ alebo „SSC“)
a

Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
a
Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA INTEGROVANÉHO
ODBOROVÉHO ZVÄZU SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
BRATISLAVA
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Mgr. Izabelou Jágerovou, predsedníčkou
42129869 035
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA INTEGROVANÉHO
ODBOROVÉHO ZVÄZU SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST – IVSC
BANSKÁ BYSTRICA
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
JUDr. Katarínou Vlčekovou, predsedníčkou
421298690 456
(ďalej len „ZO IOZ“ alebo „odborová organizácia“)

v nasledovnom znení:

V súlade s článkom 24 bod 4 Podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2018 – 2021 v znení
Dodatku č. 1/2018 a Dodatku č. 2/2019 sa zmluvné strany vzájomne dohodli na jej zmene
a doplnení takto:
I. ČASŤ
1. V DRUHEJ ČASTI , článok 12 bod 5. sa dopĺňa a text znie nasledovne:
„ 5. Zamestnávateľ sa zaväzuje v rámci limitu mzdových prostriedkov poskytnúť
zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí životného jubilea 50 rokov veku
a 60 rokov veku v sume jedného funkčného platu, ak jeho pracovný pomer na dobu neurčitú
ku dňu jubilea trval u zamestnávateľa nepretržite najmenej 1 rok. Zamestnávateľ neposkytne
odmenu zamestnancovi, ktorý v období posledných 12 mesiacov pred dovŕšením jubilea porušil
pracovnú disciplínu alebo zamestnancovi, ktorý v čase dosiahnutia jubilea požiadal
zamestnávateľa o skončenie pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou.“.
2. DRUHÁ ČASŤ sa dopĺňa o článok 24 nasledovného znenia:
„ Článok 24
Pracovný pomer na určitú dobu
„ V súlade s § 48 ods. 4 písm. d) ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného
pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné z dôvodu vykonávania
nasledovného druhu prác napr. projektový manažér, s tým, že dôvod na predĺženie alebo
opätovné dohodnutie pracovného pomeru sa uvedie v pracovnej zmluve.“.
3. Ostatné ustanovenia Podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2018 - 2021 v znení
Dodatku č. 1/2018 a Dodatku č. 2/2019 ostávajú nezmenené v platnosti.
II.ČASŤ
1. Dodatok č. 3/2019 k Podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2018 – 2021 je jej
neoddeliteľnou a záväznou súčasťou.
2. Dodatok č. 3/2019 k PKZ je vyhotovený v piatich rovnopisoch. Každá zo zmluvných
strán dostane dva rovnopisy a jeden rovnopis bude zaslaný k uloženiu na IOZ.

III.ČASŤ
1. Zamestnávateľ v súčinnosti so ZO IOZ oboznámi zamestnancov s obsahom Dodatku
č. 3/2019 k Podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2018 – 2021 najneskôr do 15 dní
od jej uzatvorenia a to zverejnením na „M“ disku a na webovej stránke zamestnávateľa.
2. Zamestnancov prijímaných do pracovného pomeru po dátume uzatvorenia tohto
Dodatku č. 3/2019 k Podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2018 – 2021 s týmto
dodatkom ako aj so znením Podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2018 – 2021

oboznámi zamestnávateľ zamestnancom oddelenia ľudských zdrojov v súlade s § 47
ods. 2 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 3/2019 k Podnikovej kolektívne zmluve na roky 2018 – 2021 nadobúda
platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 15. 11. 2019.
Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 47a ods. 2) Občianskeho zákonníka
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dohodli, že po zverejnení dodatku
v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v spojení
s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov, posunú účinnosť tohto dodatku (neskôr po jeho zverejnení) na deň
15. 11. 2019.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Za zamestnávateľa:

Za odborové organizácie:

.............................................
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

..............................................
Mgr. Izabela Jágerová
predsedníčka
Základná organizácia IOZ
Slovenská správa ciest Bratislava

V Banskej Bystrici dňa:

.............................................
JUDr. Katarína Vlčeková
predsedníčka
Základná organizácia IOZ Slovenská
správa ciest IVSC Banská Bystrica

