
 

 

 

Obvodný úrad Kežmarok 

Odborový zväz Úradov práce, sociálnych vecí 

 ________________ a rodiny ________________  

V súlade s ustanoveniami § 2 ods. 3 písm. a) a § 3 písm. a), b) zákona č. 2/1991 Zb. 

o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a Kolektívnou zmluvou 

vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2011 

 

 

zmluvné strany 
 

 

Obvodný úrad Kežmarok 

zastúpený 

Ing. Jánom Soliarom, vedúcim služobného úradu 

 

 

a 

Odborový zväz Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 
 

zastúpený predsedníčkou PhDr. Máriou Fábianovou 

u z a t v á r a j ú 

Kolektívnu zmluvu na rok 2011 

pre zamestnancov v štátnej službe 
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Všeobecné ustanovenie 

Článok 1 

Cieľom tejto kolektívnej zmluvy je udržať sociálny zmier, a preto zmluvné strany 

budú pri riešení vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky kolektívneho 

vyjednávania. 
 

Článok 2 
 

Touto kolektívnou zmluvou sa upravujú : 

a) vzájomné vzťahy medzi služobným úradom a odborovým orgánom, 

b) tvorba a čerpanie sociálneho fondu, 

c) výška odmien poskytovaných podľa § 99 ods. l písm. d) zákona č. 400/2009 Z.z. 

o štátnej službe (ďalej len „zákon o štátnej službe"), 

d) poskytovanie stravovania 

e) zvýšenie   odstupného   a odchodného   nad   rozsah   ustanovený zákonom 

a kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, 

f) skrátenie služobného času štátnych zamestnancov. 
 

Článok 3 
 

Táto kolektívna zmluva je záväzná pre všetkých štátnych zamestnancov služobného 

úradu. 

Časť II 

Vzájomné vzťahy zmluvných strán 

Článok 4 

Obvodný úrad Kežmarok (ďalej len „služobný úrad") uznáva Odborový zväz 

ÚPSVaR a Radu odborového zväzu za jediného predstaviteľa všetkých štátnych 

zamestnancov v kolektívnom vyjednávaní, uznáva práva odborov vyplývajúce 

z ustanovenia §118 zákona o štátnej službe a z platných pracovnoprávnych predpisov 

ako i tejto kolektívnej zmluvy. 
 

Článok 5 
 

Služobný úrad nebude diskriminovať členov a funkcionárov Odborového zväzu 

ÚPSVaR za ich členstvo, námety, kritické pripomienky a činnosť vyplývajúcu 

z výkonu odborovej funkcie. Súčasne bude plne rešpektovať právnu ochranu 

funkcionárov základnej organizácie. 

Článok 6 
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Služobný úrad poskytne na prevádzkovú činnosť Odborovému zväzu ÚPSVaR 

bezplatne miestnosť s nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady spojené s ich 

údržbou a technickou prevádzkou. V odôvodnených prípadoch poskytne služobný 

úrad služobné vozidlo. 

Článok 7 
 

Služobný úrad poskytne štátnym zamestnancom na výkon funkcie v odborovom 

orgáne a účasť na odborárskom vzdelávaní pracovné voľno s náhradou mzdy v sume 

ich funkčného platu a to v rozsahu potrebnom pre výkon tejto funkcie, ak tomu 

nebránia dôležité prevádzkové dôvody. 

Služobný úrad umožní členom Odborového zväzu ÚPSVaR účasť na zasadnutiach 

odborového zväzu s náhradou mzdy v sume ich priemerného zárobku. 

Článok 8 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že služobný úrad zabezpečí úhradu členských 

príspevkov formou zrážky zo mzdy členom základnej organizácie na základe ich 

predchádzajúceho písomného súhlasu. Takto získané členské príspevky služobný 

úrad poukáže na účet Odborového zväzu ÚPSVaR najneskôr do 5 pracovných dní 

po termíne vyúčtovania mzdy. 

Článok 9 
 

Služobný úrad sa zaväzuje, že bude prizývať zástupcu zamestnancov Obú Kežmarok 

v Rade odborového zväzu ÚPSVaR s hlasom poradným na každé zasadnutie 

výberovej komisie. Zároveň sa zaväzuje prizývať zástupcu zamestnancov Obú 

Kežmarok v Rade odborového zväzu ÚPSVaR na zasadnutie poradných orgánov 

zriaďovaných vedúcim služobného úradu podľa zákona o štátnej službe alebo 

služobných predpisov, ak prerokúva veci týkajúce sa väčšieho počtu štátnych 

zamestnancov. 
 

Článok 10 
 

Rada odborového zväzu uplatní právo kontroly dodržiavania záväzkov z kolektívnej 

zmluvy. Termín a rozsah kontroly oznámi služobnému úradu 10 dní pred jej 

uskutočnením. 

Časť III 

Podmienky vykonávania štátnej služby 

Článok 11 

Služobný čas štátneho zamestnanca je 37 a 1/2 hodiny týždenne. 



 

 

Článok 12 

4 

 

Základná výmera dovolenky štátneho zamestnanca je päť týždňov. Dovolenka vo 

výmere šiestich týždňov patrí štátnemu zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho 

roka dovŕši aspoň 15 rokov štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovného 

pomeru po 18. roku veku. ( KZVS, bod II.2 ) 

Článok 13 
 

Služobný úrad vyplatí štátnemu zamestnancovi, s ktorým skončí 

štátnozamestnanecký pomer z dôvodov uvedených v § 47 písm.b)-d) zákona 

o štátnej službe, odstupné nad rozsah ustanovený podľa § 53 zákona o štátnej službe, 

v sume jedného funkčného platu /stanoveného v súlade s § 53 zákona o štátnej 

službe/ pre zamestnanca, ktorý ukončí štátnozamestnanecký pomer dohodou pred 

začatím plynutia výpovednej doby. Služobný úrad bude prihliadať pri skončení 

štátnozamestnaneckého pomeru z dôvodov uvedených v § 47 písm. b) na vek 

zamestnanca a podľa možnosti neurčí za nadbytočného zamestnanca nad 50 rokov 

veku, ktorý nespĺňa podmienky na priznanie predčasného starobného dôchodku a 

osamelého zamestnanca, ktorý sa stará o deti do 15 rokov veku, ak má 

odpracovaných v služobnom úrade viac ako 10 rokov. 

Článok 14 
 

Pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca po 

nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, na ktorý mu vznikne nárok po 

skončení štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou zo strany služobného úradu 

podľa § 47 písm.b) - d) zákona o štátnej službe, ak požiada o poskytnutie uvedeného 

dôchodku pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru alebo do jedného mesiaca 

po jeho skončení, služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi odchodné nad 

ustanovený rozsah podľa § 54 zákona o štátnej službe a Kolektívnej zmluvy vyššieho 

stupňa pre zamestnancov štátnej služby, v sume jedného posledne priznaného 

funkčného platu štátneho zamestnanca. 
 

Článok 15 
 

Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi odmenu pri dosiahnutí 50 rokov 

veku a to v sume jeho posledne priznaného funkčného platu. 

Článok 16 
 

Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi v rámci preventívneho prístupu 

k zdravotnému stavu možnosť regenerácie formou rekondičných dní 4 krát ročne. 
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Sociálna oblasť a sociálny fond 

Článok 17 

Služobný úrad zabezpečí pre všetkých zamestnancov od prvého dňa ich 

nástupu do zamestnania, v priebehu pracovnej zmeny v súlade s § 70 zákona o štátnej 

službe stravovanie formou stravných lístkov na ktoré bude prispievať v rozsahu 

minimálne 65 % ceny stravného lístka v hodnote 3,30 €, maximálne do sumy 65 % 

stravného poskytovaného pri služobnej ceste v trvaní 5-12 hodín podľa osobitného 

predpisu. Na účely stravovania a poskytnutia príspevkov sa za pracovnú zmenu 

považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny. Stravný lístok sa poskytne v súlade s § 

152 ods.7 písm.a) Zákonníka práce aj počas dovolenky na zotavenie. 
 

Hodnota stravného lístka 3,30 € 

Z toho: 

Príspevok služobného úradu 2,265 € 

Príspevok zo sociálneho fondu 0,235 € 

Úhrada štátneho zamestnanca 0,80 € 
 

Článok 18 
 

Služobný úrad poskytne štátnym zamestnancom príspevok na doplnkové dôchodkové 

poistenie. Výška tohto príspevku je totožná s výškou príspevku zamestnanca, najviac 

však do výšky 13,50 € mesačne. 
 

Článok 19 
 

Služobný úrad môže poskytnúť štátnym zamestnancom, ktorí sa nezavinene dostali 

do finančnej tiesne, sociálnu výpomoc v zmysle zásad pre používanie sociálneho 

fondu. 
 

Článok 20 
 

Služobný úrad umožní štátnym zamestnancom absolvovať preventívnu lekársku 

prehliadku raz za dva roky a u evidovaných darcov krvi raz za 12 mesiacov. Za 

týmto účelom poskytne zamestnancovi, na základe dokladu o účasti jeden deň 

pracovného voľna s náhradou mzdy nad rámec základnej výmery v zmysle 

zákonníka práce. 

Článok 21 
 

Služobný úrad zabezpečí pre štátnych zamestnancov služby na regeneráciu 

pracovnej sily, na ktoré poskytne príspevok zo sociálneho fondu podľa zásad pre 

tvorbu a používanie sociálneho fondu. Služobný úrad poskytne štátnym 

zamestnancom dary pri životných jubileách a významných životných situáciách 

podľa zásad pre tvorbu a používanie sociálneho fondu. 



 

 

Článok 22 

6 

 

Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený podľa zásad pre tvorbu a používanie 

sociálneho fondu. 

Článok 23 
 

Zmluvné strany sa zaväzujú pri používaní sociálneho fondu postupovať podľa 

Zásad pre tvorbu a používanie sociálneho fondu Obvodného úradu Kežmarok, ktoré 

tvoria súčasť tejto kolektívnej zmluvy. 

Článok 24 
 

Zmluvné strany sa budú pri používaní prostriedkov sociálneho fondu riadiť 

rozpočtom na príslušný kalendárny rok, ktorý tvorí prílohu tejto kolektívnej zmluvy. 

Článok 25 
 

Služobný úrad poskytne Odborovému zväzu ÚPSVaR prehľad o tvorbe a čerpaní 

sociálneho fondu na základe jeho vyžiadania. 

Časť V 
 

Záverečné ustanovenia 

Článok 26 
 

Plnenie kolektívnej zmluvy sa bude polročne vyhodnocovať a to na požiadanie 

jednej zo zmluvných strán na spoločnom rokovaní vedenia služobného úradu a Rady 

Odborového zväzu ÚPSVaR. Po tomto hodnotení môže ktorákoľvek zo zmluvných 

strán požiadať o zmenu alebo doplnenie tejto kolektívnej zmluvy. 

Článok 27 
 

Kolektívna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. februára 2011 a 

uzatvára sa na obdobie do 31.12.2011. Jej platnosť sa predlžuje vždy na obdobie 

ďalšieho kalendárneho roka, ak pred ukončením doby jej platnosti ktorákoľvek zo 

zmluvných strán nepodá návrh na uzatvorenie novej zmluvy. Táto kolektívna 

zmluva stráca platnosť dňom podpísania novej kolektívnej zmluvy oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán. 
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V prípade legislatívnych alebo iných závažných ekonomických zmien môže byť 

kolektívna zmluva a zásady pre tvorbu a používanie sociálneho fondu zmenené 

formou dodatku. Dodatky prijaté zmluvnými stranami sú záväzné až po ich 

vzájomnom podpísaní oprávnenými zástupcami. 

Článok 29 

Táto kolektívna zmluva je záväzná pre zmluvné strany a pre ich právnych nástupcov 

v dobe jej platnosti. 

Článok 30 
 

Zamestnávateľ zabezpečí do 15 dní od podpísania tejto kolektívnej zmluvy, 

aby jedno vyhotovenie zmluvy v elektronickej forme bolo k dispozícií na každom 

pracovisku. To platí obdobne aj pre Radu odborového zväzu ÚPSVaR v rámci jeho 

pôsobnosti. 

Článok 31 
 

Kolektívna zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach z ktorých každá zo 

zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia. 

V Kežmarku, dňa 1. februára 2011 

predsedníčka Odborového zväzu ÚPSVaR vedúci služobného úradu 
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OBVODNÝ URAD KEŽMAROK 

Zásady pre tvorbu a používanie sociálneho fondu 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

1. Obvodný úrad v Kežmarku (ďalej len „zamestnávateľ") tvorí sociálny fond 

v rozsahu a za podmienok ustanovených zák.č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde 

v znení neskorších predpisov, v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa 

v štátnej službe a kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí 

pri odmeňovaní postupujú podľa zák.č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

2. Tieto zásady upravujú tvorbu a použitie sociálneho fondu zamestnávateľa 

a uplatňujú sa vo vzťahu k zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom 

záujme a k zamestnancom v štátnej službe (ďalej len „zamestnanci"). 

3. Sociálny fond je fond, ktorý vytvára zamestnávateľ na realizáciu sociálnej politiky 

v oblasti starostlivosti o svojich zamestnancov v rozsahu a za podmienok 

ustanovených zákonom. 

4. O tvorbe a použití sociálneho fondu v súlade s platnou legislatívou rozhoduje 

zamestnávateľ po dohode so zástupcom zamestnancov Obvodného úradu 

Kežmarok v rade Odborového zväzu Uradov práce, sociálnych vecí a rodiny 

(ďalej len „zástupca zamestnancov"), do výšky vytvorených zdrojov 

a konkrétneho rozpočtu. Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcom 

zamestnancov v prípade nečerpania niektorej z položiek vykonať zmenu rozpočtu 

sociálneho fondu. 

5. Prílohu týchto zásad tvorí rozpočet sociálneho fondu, ktorým sa určuje výška 

tvorby a použitie fondu na príslušný kalendárny rok. 

Článok 2 

Tvorba sociálneho fondu 

 

1. Zamestnávateľ vytvára sociálny fond : 

a) z povinného prídelu vo výške 1% zo základu, ktorý je uvedený v bode 3 

tohto článku, 

b) ďalším prídelom vo výške 0,05% zo základu, ktorý je uvedený v bode 3 

tohto článku, zamestnancom v štátnej službe, 

c) ďalším prídelom vo výške 0,5 % zo základu, ktorý je uvedený v bode 3, 

zamestnancom pri výkone prác vo verejnom záujme. 



 

 

9 

 

2. Povinný aj ďalší prídel podľa bodu 1 písm.a)- c) je súčasťou bežných výdavkov 

zamestnávateľa. 

3. Základom na určenie ročného prídelu do fondu je súhrn funkčných platov 

zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok. 

4. Zúčtovanie prostriedkov predstavujúce povinný a ďalší prídel do fondu vykoná 

zamestnávateľa do konca januára nasledujúceho roku. 

Článok 3 

Použitie sociálneho fondu 

 

Zamestnávateľ po dohode so zástupcom zamestnancov v súlade so zákonom 

o sociálnom fonde poskytne zamestnancom z fondu príspevok na : 

a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi 

b) regeneráciu pracovnej sily 

c) kultúrno-spoločenské a športové podujatia 

d) finančné dary pri životných jubileách a významných životných situáciách 

e) sociálnu výpomoc 

f) dopravu 

g) príspevok k Vianociam 

Článok 4 

Príspevok na stravovanie zamestnancov 

1. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom príspevok na stravovanie od prvého dňa 

nástupu do zamestnania. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom príspevok na 

stravovanie aj počas dovolenky na zotavenie. 

2. Príspevok na stravovanie sa poskytne ako nepeňažné plnenie, ktoré nepodlieha 

dani z príjmov, a to v nasledovne výške : 
 

Zamestnávateľ poskytuje príspevok na stravovanie zamestnancom v štátnej 

službe v nasledovnom rozsahu: 
 

Príspevok zo sociálneho fondu 0,235 € /1 stravný lístok 
 

Zamestnávateľ poskytuje príspevok na stravovanie zamestnancom pri výkone 

prác vo verejnom záujme v nasledovnom rozsahu: 
 

Príspevok zo sociálneho fondu 0,40 € / 1 stravný lístok 
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Článok 5 

Príspevok na regeneráciu pracovnej sily 
 

1. Príspevok sa poskytne na účely prenájmu rekreačných, zdravotníckych, 

telovýchovných a športových zariadení alebo na zakúpenie vstupeniek, príp. 

permanentiek do týchto zariadení, na základe podnetu zamestnávateľa alebo 

zástupcu zamestnancov, po vzájomnej dohode. 

Článok 6 

Príspevok na kultúrno-spoločenské podujatia 
 

1. Príspevok sa poskytne na zakúpenie vstupeniek na kultúrno-spoločenské alebo 

športové podujatia, na základe podnetu zamestnávateľa alebo zástupcu 

zamestnancov, po vzájomnej dohode. 

Článok 7 

Príspevok pri životných jubileách a významných životných situáciách 

1. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom príspevok zo sociálneho fondu vo výške 

165,97 € pri dosiahnutí 50 rokov veku. 

2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom príspevok zo sociálneho fondu pri prvom 

skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, 

predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, vo výške 66,39 €. 

3. Podmienkou na použitie prostriedkov sociálneho fondu na príspevky pri životných 

jubileách a významných životných situáciách je nepretržite odpracovaná doba 6 

mesiacov u zamestnávateľa. 

4. Návrh na vyplatenie príspevku predkladá zamestnávateľovi príslušný vedúci 

odboru po prejednaní so zástupcom zamestnancov. 

Článok 8 

Príspevok na sociálnu výpomoc 

 

1. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi alebo jeho rodinným príslušníkom 

(manžel, manželka, nezaopatrené deti), ktorý sa nie vlastnou vinou dostali do 

sociálnej a finančnej tiesne jednorazovú nenávratnú sociálnu výpomoc do výšky 

165,97 € v mimoriadne závažných prípadoch, ktorými sa rozumie : 

- úmrtie zamestnanca alebo jeho rodinného príslušníka, 

- dlhodobá dočasná pracovná neschopnosť, trvajúca viac ako 6 mesiacov, 

- živelná pohroma (požiar, záplavy, víchrica a pod.) 
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2. Príspevok sa poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnanca, v ktorej uvedie 

dôvody tiesne. K žiadosti je potrebné predložiť úmrtný list, príp.preukázanie 

skutkového stavu pri živelnej pohrome (záznam z poisťovne, potvrdenie MsÚ 

alebo OcÚ). 

3. O výške príspevku rozhodne zamestnávateľ spolu so zástupcom zamestnancov. 

Článok 9 

Príspevok na dopravu 

1. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi (okrem zamestnanca s trvalým bydliskom 

v Kežmarku) príspevok na dopravu do zamestnania dvakrát ročne, a to vo výplate 

za mesiac jún a za mesiac november v závislosti od vzdialenosti dochádzania do 

zamestnania v km takto : 
 

- do 5 km vo výške   3,50 € 

- od 5 do 10 km vo výške 7 € 

- nad 10 km vo výške   13,50 € 

2. Príspevok sa vyplatí v plnej výške ak pracovný pomer zamestnanca trval celý 

kalendárny polrok, prípadne pomerne podľa počtu odpracovaných mesiacov 

v príslušnom kalendárnom polroku. Do odpracovaných dní sa pre účely tohto 

príspevku započítava práceneschopnosť v trvaní do 10 dní v príslušnom polroku, 

dovolenka a osobné prekážky v práci na strane zamestnanca. 

3. V závislosti od možností rozpočtových prostriedkov v sociálnom fonde 

v príslušnom kalendárnom roku je možné poskytnúť zamestnancom bez ohľadu na 

trvalé bydlisko príspevok na dopravu paušálnou sumou na základe dohody 

zamestnávateľa so zástupcom zamestnancov. 
 

Článok 10 

Príspevok k Vianociam 

 

1. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom príspevok k Vianociam v závislosti od 

zostatku prostriedkov v sociálnom fonde k 30.11. v príslušnom kalendárnom roku. 

Príspevok bude zamestnancom vyplatený v hotovosti alebo vo výplate mzdy za 

mesiac november v príslušnom kalendárnom roku. 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 

1. Sociálny fond je fondom zamestnávateľa, ktorý je jeho správcom. Zamestnávateľ vedie 

prostriedky fondu na osobitnom účte a zodpovedá za správnosť účtovnej evidencie 

spojenej s tvorbou a používaním sociálneho fondu. 

2. Prostriedky fondu spravuje ekonomický a organizačný odbor v súčinnosti so zástupcom 

zamestnancov, ktorý si vyhradzuje právo spolupodpisovať výdavky zo sociálneho fondu - 

nariaďovanie a schvaľovanie účtovnej operácie, mimo príspevku na stravovanie, ktorý je 
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dohodnutý pevnou čiastkou v kolektívnej zmluve. Za vedenie účtovníctva sociálneho 

fondu zodpovedá vedúci ekonomického a organizačného odboru. 

3. Fond sa tvorí v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu. Prevod finančných 

prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, 

najneskôr do konca kalendárneho mesiaca. 

4. Príspevky poskytované z fondu sa zdaňujú v zmysle zák.č.595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov a započítavajú sa do vymeriavacieho základu pre 

povinné odvody zamestnávateľa a zamestnanca. 
 

5 Na príspevky z fondu, s výnimkou príspevku na stravovanie, nie je právny nárok. 

Príspevok možno poskytnúť iba na základe písomnej žiadosti zamestnanca alebo 

príslušného vedúceho odboru v prípade, že sa jedná o priamy príspevok jednotlivému 

zamestnancovi (peňažné i nepeňažné plnenie). Ak sa jedná o použitie na spoločný účel, 

t.j. pre širší okruh zamestnancov (peňažné i nepeňažné plnenie) rozhoduje o použití 

prostriedkov zamestnávateľ po dohode so zástupcom zamestnancov podľa možností 

rozpočtu fondu na bežný rok. 
 

6. Finančné prostriedky nevyčerpané do 31.decembra príslušného roka sa presúvajú do 

nasledujúceho roka. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná 

zamestnávateľ najneskôr do 31.januára nasledujúceho roka. 
 

7. Tieto zásady tvoria neoddeliteľnú súčasť kolektívnej zmluvy. Zmeny týchto zásad je 

možné vykonávať len písomnými dodatkami ku kolektívnej zmluve. 

V Kežmarku, 01.02.2011 

Ing.Ján S oli a r 

prednosta ObU Kežmarok 


