
 

 

 

DODATOK Č. 3 KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE  

NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA  

 

na obdobie I. 2020 – XII. 2020 

260/NLC/2020 

 

 

odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky 
- výkon práce vo verejnom záujme 

 

 

uzatvorený medzi 

 

NÁRODNÝM  LESNÍCKYM  CENTROM 

a 

ZDRUŽENÝM  ZÁVODNÝM  VÝBOROM  ZÁKLADNÝCH ORGANIZÁCIÍ  
ODBOROVÉHO  ZVÄZU  DREVO,  LESY,  VODA 

PRI  NÁRODNOM  LESNÍCKOM  CENTRE 
  



 

V kolektívnej zmluve NLC na obdobie I. 2019 – XII. 2020, 426/NLC/2018, v znení jej 

neskorších dodatkov, sa po dohode zmluvných strán mení nasledovné: 

1. V časti III, v Článku 2, v odseku 4), sa slová „pre rok 2020: 20 dní do 31. 10. 2020 pre 
 zamestnancov uvedených v odseku 1. a 35 dní do 31. 10. 2020 pre zamestnancov 
uvedených v odseku 2“ nahrádza slovami „pre rok 2020: 20 dní do 30. 11. 2020 pre 
 zamestnancov uvedených v odseku 1. a 35 dní do 30. 11. 2020 pre zamestnancov 
uvedených v odseku 2“. 
 

2. V časti III, v Článku 2, v odseku 4), sa veta „V odôvodnených prípadoch povolí 
zamestnávateľ iné čerpanie dovolenky na základe schválenej žiadosti, ktorú zamestnanec 
predloží najneskôr do 31. 10. 2019, resp. 31. 10. 2020“ ruší. 
 

 
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve je k dispozícii zamestnancom u vedúcich zamestnancov 
na všetkých organizačných jednotkách. Dodatok je uverejnený na intranetovej stránke NLC. 
 
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve, ktorý sa uzatvára na obdobie od 15. 10. 2020 
do 31. 12. 2020, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, 
vedenom na Úrade vlády SR.  
 
Dodatok je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluvné strany výslovne súhlasia 
so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany 
po prečítaní dodatku prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom v celom rozsahu, čo potvrdzujú 
svojimi podpismi. Dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nebol dojednaná v tiesni, ani 
za inak nevýhodných podmienok. 
 
 
Vo Zvolene, dňa  15. 10. 2020 
 
 
 
 

______________________________ ______________________________ 
Ing. Peter Balogh, PhD. Ing. Ján Refka 

generálny riaditeľ predseda ZZV ZO OZ DLV pri NLC 
 


