
Dodatok č. l

kLI Kolektívnej znrluve na roky 2018 - 2022
uzatvorene.i dňa 08,01,20l8 rnedzi Základnou organizáciotr o_dborovéllo zvázttpracovníkov školstvaavedY na Slovensku Pri Materskej škole Hliny-80l0 0l nlir"ru aMaterskolr školorr Suvorovova279"/ l20, 0l 0 0 l Žilirta,
ktorým sa dopíňa a mení vyššie uvedeItá kolektívna zmluva nasledovne:

- vyprišt'a sa

' Čtánok 7, ods.9 - Plat za neaktívnu časť pracovrrej pohotovosti na pracovisku. Článok 22, ods.3

- upravuje sa

, článok 10 - určenie platu zanlesttlancom nezávisle od dížky praxe

Zat'nestnávatel' sa zavázuje LrrČit' tariflrý plat zarnesílancovi, ktorý nie je pedagogickýrnzamestttancom alebo odborným zatnestnancom rrezávisle od dížky praxe a záradit, ňo oo nuluyššieho
Platového stuPria v zmysle §7, ods.4, Zákorla č, 553/208 Ž. z. o odnteňovaní niektorýchzamesttlaltcov Pri výkone Práce vo verejnom záujme a o doplnení niektolých zákonov.

- upravuje sa

Príloha B - Tvorba a výŠka sociálneho fonclu, poLržitie fondu a poclrnienky poskytovania príspevkovz ťondu zatrrestttatrcom a oclborov ej orgallizácii v roku 20l9

. Článok 2 - Rozpočet sociálrreho fonclLr

Predpokladaný prijern sociálrleho fondu na rok 2019

a) povinný prídel vo výške l%

b)
c)
d)
e)

ad'alŠÍ.Pddel vovýške 0,05oÁ poctl'a§3oclst.IbzákonaoSF.....,....,.. ....2.700,00€
zostatok SF z predchádzajúcich rokov....,,..,, 63,62 €splátok póžičiek poskytnutých z FKSP,.,,
návratných sociálnych výponlocí.,.
iné prijrny

Spolrr: 2763,62€

Výdavky zo sociálneho fondu zarok2018

a) stravovanie zalnestnancov ttad rozsah ustanovený osobitnýnr prec|pisonr 682,89 €b) príspevok na stravné lístky.,......,.. 
35,70 €

:] sociálna výpomoc nenávratná
d) sociálna výpornoc návratná
e) rekreácie a služby na regeneráciu pracovnej sily ....,........ 

šr;i";;;§,:ťg.

Príjenr zarok2762,21 € zostatok 63,62€



- vypúšt'a sa

. Článok 3o Sociálna výpornoc nenávratná ods. 3, 4, 5,
Dary,
KLr ltúrna, spoločenská čintrost'

v Žiline dňa 08.01.20l9

iUiA'{ §,lŤirř$\
suvorovova

zamestltávatel'

t,l^rrys"r*;ffi
o,to ót žňi.,á'' ""':,-

1 
') 

,-l' i.' ( Pl ,l l.í.. .,.. ..... ......
odborová organizácia



Mate rská šl<ola SLrvorovova 2797l20 0l 0 0l Žili,o

Sociiillry fbnd - tvorba a čerpanie l 20l8

Cerpanie - Príspevky zamestnancom

Tvorba fondu stravnó lístl<y stravtlé legcnerticia pracových s íl

l ))) 7^ 30I,58

2. l93,94

l

4. 250,4.5

5. 211.42

6. 27 4.55

7. 63,95

8. 86.6(l

9. 2]0,59

l0. 260.99 35,70

II 366,17 l980.00

12. 238,43 3ti I.3 l

2762,2l

3 5,70 (l82.89 l980.00 2698,59


