
Dodatok č.l 

ku Kolektívnej zmluve zo dňa 28. apríla 2011 uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 231 
zákona č.311/2001 Z. z. Zákonníka práce a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní 

v znení neskorších predpis,ov 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

1. Mesto Trenčín, 

a 

Mierové námestie 2, 991 64 Trenčín 
IČO: 00312037 
zastúpené primátorom Mgr. Richardom Rybníčkom 
(ďalej len "Zamestnávateľ") 

2. Základná organizácia SLOVES Závodný výbor pri Mestskom úrade v Trenčíne 
zastúpená Bc. Elenou Gabajovou 
(ď alej len" Odborová organizácia") 

v súlade s Čast'ou V Záverečné ustanovenia Kolektívnej zmluvy zo dňa 28.4.2011 sa zmluvné 
strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 za účelom zmeny článku 5 a článku 6 Časti II 
Pracovnoprávne vzt' ahy v tomto znení: 

Článok 2 
Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy: 

1. Článok 5 Časti II Pracovnoprávne vzt' ahy sa mení a dopÍňa nasledovne: 

Zamestnancovi, s ktorým Zamestnávateľ skončí pracovný pomer dohodou z dôvodov uvedených 
v § 63 ods.1 písm. a/ alebo b/ ZP a ktorého pracovný pomer trval u Zamestnávateľa ku dňu 
doručenia výpovede najmenej jeden rok a menej ako pät' rokov vyplatí Zamestnávateľ odstupné 
vo výške troch tarifných platov zamestnanca, ak zamestnanec skončí pracovný pomer dohodou 
do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom mu bol doručený písomný návrh na skončenie 
pracovného pomeru alebo výpoveď z pracovného pomeru. 

2. Článok 6 Časti II Pracovnoprávne vzt' ahy sa mení a dopÍňa nasledovne: 

Zamestnancovi, s ktorým Zamestnávateľ skončí pracovný pomer dohodou z dôvodov uvedených 
v § 63 ods.l písm. a/ alebo b/ ZP a ktorého pracovný pomer trval u Zamestnávateľa ku dňu 
doručenia výpovede najmenej pät' rokov vyplatí Zamestnávateľ odstupné vo výške štyroch 
tarifných platov zamestnanca, ak zamestnanec skončí pracovný pomer dohodou do konca 
kalendárneho mesiaca, v ktorom mu bol doručený písomný návrh na skončenie pracovného 
pomeru alebo výpoveď z pracovného pomeru. 
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Článok 3 
Ostatné dohodnuté podmienky 

1. Ostatné ustanovenia Kolektívnej zmluvy zo dňa 28.04.2011, uzatvorenej v súlade s 
ustanoveniami § 231 zákona č.311/2001 Z. z. Zákonníka práce a zákona č. 2/1991 Zb. o 
kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov ostávajú nezmenené. 

2. Dodatok Č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená v 
súlade s §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

3. Dodatok Č. 1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpísaní Zmluvná strana 1 
obdrží 2 vyhotovenia a Zmluvná strana 2 obdrží 1 vyhotovenie. 
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Mgr. Richard Rybrucek: ___ -_~ 

primátor 
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Za ZV SLOVES pri MsÚ: 
SLOVES-1 4-004 7-0309 

Slovenský odborový zväz verejnej správy l 
ZÁVODNÝ V ' O 

Mes ~~~~~~--~ 
911 64 TAENČ 

podpis anonymizovaný 

...................... = ... = .. = ... = .. --~--1 
Bc. Elena Gabajová 

predseda 


