
DODATOK č. 1 
KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE  

na rok 2022 
 
Týmto dodatkom č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre rok 2022 sa mení s ú činnos ťou 

od 1.3.2022  
Článok 3 ods. 2 a ods. 5 v Časti V. nasledovne: 

 
Pôvodný Článok 3 ods. 2 (KZ): 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na závodné stravovanie v zmysle cenovej 

kalkulácie budú hradené pre primátora mesta a zamestnancov Mesta Krupina 
okrem zamestnancov Spoločnej obecnej úradovne takto: 

 

cena stravného lístku Cheque Dejeuner: 4,50 €    
 
zamestnanci      primátor mesta 
 

a)  príspevok zo SF 0,45 € príspevok zo SF         0,45 € 
b)  príspevok zamestnávateľa 55%   2,48 € príspevok zamestnávateľa 55%   2,48 € 
c)  zamestnanec mesta hradí  1,57 € primátor mesta hradí         1,57 €  
 

cena stravného lístku Jednota – SD: 3,46 € 
 

zamestnanci     primátor mesta 
 

a) príspevok zo SF 0,35 € príspevok zo SF         0,35 € 
b) príspevok zamestnávateľa 55%  1,90 € príspevok zamestnávateľa 55%   1,90 € 
c) zamestnanec mesta hradí 1,21 € primátor mesta hradí              1,21 € 
 
sa mení na :  
 
Článok 3 ods. 2 (KZ): 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na závodné stravovanie v zmysle cenovej 

kalkulácie budú hradené pre primátora mesta a zamestnancov Mesta Krupina 
okrem zamestnancov Spoločnej obecnej úradovne takto: 

 
cena stravného lístku Cheque Dejeuner: 5,00 €    
 
zamestnanci      primátor mesta 
 

d)  príspevok zo SF 0,50 € príspevok zo SF         0,50 € 
e)  príspevok zamestnávateľa 55%   2,75 € príspevok zamestnávateľa 55%   2,75 € 
f)  zamestnanec mesta hradí  1,75 € primátor mesta hradí         1,75 €  

 

cena stravného lístku Jednota – SD: 3,97 € 
 

zamestnanci     primátor mesta 
 

d) príspevok zo SF 0,40 € príspevok zo SF         0,40 € 
e) príspevok zamestnávateľa 55%  2,18 € príspevok zamestnávateľa 55%   2,18 € 
f) zamestnanec mesta hradí 1,39 € primátor mesta hradí              1,39 € 
 
 
 

Číslo: 41/2022/CO Zverejnené: 09.02.2022 



 
Pôvodný Článok 3 ods. 5 (KZ): 
 
5. Náklady na závodné stravovanie v zmysle nižšie uvedenej cenovej kalkulácie budú 
hradené pre zamestnancov Spoločnej obecnej úradovne takto: 
 

cena stravného lístku Cheque Dejeuner: 4,50 €    
 

a) príspevok zo SF 0,45 € 
b) príspevok zamestnávateľa 55%  2,48 € 
c) zamestnanec hradí   1,57 € 
 
sa mení na :  
 
Článok 3 ods. 5 (KZ): 
 
5. Náklady na závodné stravovanie v zmysle nižšie uvedenej cenovej kalkulácie budú 
hradené pre zamestnancov Spoločnej obecnej úradovne takto: 
 

cena stravného lístku Cheque Dejeuner: 5,00 €    
 

d) príspevok zo SF 0,50 € 
e) príspevok zamestnávateľa 55%  2,75 € 
f) zamestnanec hradí   1,75 € 
 
 
 
Tento Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve bol podpísaný dňa 9.2.2022 
 

 
 
 
 
 
 

.........................................     .......................................... 
      Adrián Špánik                                                        Ing. Radoslav Vazan 
    predseda ZV OZ                     primátor mesta 

 


