
Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve 
 

 

uzatvorený dňa 24.02.2014 medzi zmluvnými stranami: 
 

Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri 

Základnej škole, Hrnčiarska 13, 066 01 Humenné, IČO: 35524626, zastúpenou  Mgr. Helenou 

Botkovou, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa 

stanov základnej organizácie a na základe plnomocenstva zo dňa ... (ďalej odborová organizácia) 
 

a 
 

Základnou školou so sídlom v Humennom, Hrnčiarska 13, IČO:35519151, zastúpenou Mgr. 

Jarmilou Oravcovou, riaditeľkou školy (ďalej zamestnávateľ)   
 
 

Článok 24 

Stravovanie 

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo všetkých 

pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách 

alebo v ich blízkosti, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, s výnimkou 

zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom  pracovisku odpracovali 

viac ako štyri hodiny. 

(2) Zamestnávateľ bude  zabezpečovať stravovanie podaním jedného teplého hlavného 

jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom zariadení. Za pracovnú 

zmenu sa  pre tento účel považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny. 

(3) Zamestnávateľ prispieva  na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa sumu vo výške 55 % 

ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste 

v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

(4) Zamestnávateľ   sa   zaväzuje   prispievať  na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle 

zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 0,35 EUR  na 

jedno hlavné jedlo. 
 

Doba účinnosti článku 24 od 1.3.2014. 
 

Tento dodatok kolektívnej zmluvy je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných 

strán obdrží po dvoch podpísaných exemplároch. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento doplnok kolektívnej zmluvy si prečítali, súhlasia s jej obsahom 

a preto ju na znak toho podpisujú. 

 

V Humennom dňa 24.2.2014  

 

 

 

 

––––––––––––––––             –––––––––––––––––––––––––––– 

základná organizácia                 štatutárny zástupca zamestnávateľa 

 

 

 


