


zamestnávateľa ako zmluvného partnera na rokovanie a uzatvorenie tejto kolektívnej 
zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať kolektívne vyjednávanie 
podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona o kolektívnom vyjednávaní za účelom uzatvorenia 
podnikových kolektívnych zmlúv medzi zamestnávateľom príslušným odborovým 
orgánom a nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto kolektívnej zmluvy 
spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto 
kolektívnej zmluvy. 
 

Článok 3 
 

Pôsobnosť kolektívnej zmluvy 
 
1) Táto KZ upravuje individuálne a kolektívne  vzťahy medzi zamestnávateľom 

a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán. 
2) Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa 

v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas. KZ sa nevzťahuje na 
zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú na dohodu o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

3) Účinnosť tejto KZ sa začína dňom  01. 03. 2019 a končí dňom 29. 2. 2024, pokiaľ 
doba účinnosti niektorých záväzkov nie je v nej dojednaná odchylne. 

 
 

Článok 4 
 

Zmena kolektívnej zmluvy 
 
1) KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode jej zmluvných strán, na základe 

písomného návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa 
označia ako „doplnok ku KZ“ a číslujú sa v poradí v akom sú uzatvorené. 

2) Zmluvné strany sa zaväzujú doplnkom ku KZ zmeniť ustanovenia KZ, ak to 
vyplynie zo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia KZ, ktoré 
zakladajú finančné nároky v závislosti od prideleného rozpočtu na rok 2019. Zmluvné 
strany môžu po vzájomnej dohode doplnkom k tejto KZ zmeniť aj iné 
ustanovenia tejto KZ bez obmedzenia. 

 
Článok 5 

 
Archivovanie kolektívnej zmluvy 

 
            Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov  od skončenia jej účinnosti. 
 
 

Článok 6 
 

Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou 
 

1) OZ sa zaväzuje po podpísaní KZ túto rozmnožiť a v troch rovnopisoch ju doručiť 
predsedovi odborovej organizácie v lehote 10 dní od jej podpísania. 

Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov 
zamestnávateľa s obsahom tejto KZ do 15 dní od jej uzatvorenia. Termín 






























