
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 O l Trenčín 

Dodatok č. 4 

ku Kolektívnej zmluve zo dňa 03.06.2015 

Február 2018 

. • . 



Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 Ol Trenčín 

zastúpený jej predsedom Ing. Jaroslavom Baškom 
(ďalej "zamestnávateľ) 

a 

Základná organizácia SLOVES pri Trenčianskom samosprávnom kraji 
zastúpená jej predsedkyňou Ing. Evou Gregušovou 

(ďalej "odborová organizácia") 

sa dohodli na nasledovnom Dodatku číslo 4 (ďalej len Dodatok č . 4) 

- ku Kolektívnej zmluve zo dňa 03.06.2015, 

- v znení Dodatku číslo l ku Kolektívnej zmluve z 03.06.2015, zo dňa 22.06.2016, 

- v znení Dodatku číslo 2 ku Kolektívnej zmluve z 03.06.2015, zo dňa 19.01.2017, 

- v znení Dodatku číslo 3 ku Kolektívnej zmluve z 03.06.2015, zo dňa 29.11.2017, 

v ktorom sa mení Príloha č. 3 Kolektívnej zmluvy v platnom znení. 

I. 

Príloha č. 3 znie nasledovne : 

Rozpočet 

sociálneho fondu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2018 

I. Tvorba sociálneho fondu: 
a) počiatočný stav 
b) povinný prídel (§3 ods.1 písm. a) vo výške l% zo základu) 
c) ďalší prídel (§3 ods.1 písm. b) vo výške 0,5% zo základu) 
d) ostatné (dary, dotácie, príspevky, delimitácie, z výsledku hosp.) 

Tvorba spolu 

II. Použitie sociálneho fondu 
a) príspevok na stravovanie zamestnancov 
b) príspevok na kultúrne a športové podujatia 

organizované zamestnávateľom a odborovou organizáciou 
c) príspevok na regeneráciu pracovných síl, poznávacie 

zájazdy organizované zamestnávateľom alebo odborovou 
organizáciou 

d) príspevok na sociálnu výpomoc 

Použitie spolu 

III. Konečný zostatok 

20 495,23 eur 
24 333,30 eur 
12 166,70 eur 

0,00 eur 

56 995,23 eur 

30 228,00 eur 

6 000,00 eur 

3 260,00 eur 
3 000,00 eur 

42 488,00 eur 

14 507,23 eur 



TI. 

l. Dodatok č . 4 je platný odo dňa podpísania zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda 
nasledujúci deň po zverejnení. 

2. Odborová organizácia je povinná oboznámiť zamestnancov s obsahom tohto dodatku 
najneskôr do 15 dni od jeho podpísania. 

3. Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Zamestnávateľ obdrží 3 vyhotovenia 
KZ a odborová organizácia obdrží l vyhotovenie KZ. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 4 si prečítali, súhlasia s jeho obsahom a na 
znak toho ho podpisujú. 

V Trenčíne dňa 26.02.2018 

Odborová omanizácia: 

·· ·····FI···:;; .. :. .. ť. ..... ~ · ··· ·; · ········· · 
llííg. Eva Gregusova 

predsedníčka 

l 2 ·03· 7nJH 

v v 
Ing. Jaroslav Baška 

predseda 


