
 

Zmluvné strany  

 
Základná odborová organizácia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nových 

Zámkoch 
 zastúpená predsedníčkou  Mgr. Martinou Dikanovou   

 
na jednej strane  

 
a 
 

zamestnávateľ 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, 
zastúpený generálnym tajomníkom služobného úradu 

MUDr. Jurajom Benkom 
 

na druhej strane  
 

uzatvárajú   
 

podľa § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov  
 

tento  
 
 

DODATOK č. 1  
KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE na rok 2022: 

 
 

I. Doterajšie znenie bodov 4., 6. a 7. v Článku 41 „Stravovanie“ sa od 01.05.2022 mení v súlade 
s Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 116/2022 Z.z.  o sumách 
stravného nasledovne: 

 

4. V prípade, že zamestnanec prejaví záujem o zabezpečenie stravovania prostredníctvom právnickej alebo 
fyzickej osoby, ktorá je oprávnená sprostredkovať stravovacie služby formou stravovacej poukážky, 
zamestnávateľ mu zabezpečí stravovanie prostredníctvom stravovacích kupónov. Hodnota stravovacej 
poukážky je 4,50 €. Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota 
stravovacej poukážky.  
  

6. Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie podľa § 152 ods. 3 ZP vo výške 3,00 €. 
Zamestnávateľ poskytne zamestnancom okrem príspevku na stravovanie podľa § 152 ods. 3 ZP aj príspevok 
na stravovanie zo sociálneho fondu vo výške 1,00 € .  
 

7. Zamestnávateľ prispieva štátnym zamestnancom na stravovanie podľa § 104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. 
vo výške 3,00 €. Zamestnávateľ poskytne štátnym zamestnancom aj príspevok na stravovanie zo sociálneho 
fondu vo výške 1,00 €.  
. 

 



II. Dodatok č. 1 ku  kolektívna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a 
je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
 

III. Tento  dodatok  je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží dva exempláre.  
 

IV. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzatvárajú ju v 
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že vyjadruje ich slobodnú a 

skutočnú vôľu,  ju podpisujú.  
 

 

V Nových Zámkoch,  dňa 12.04.2022 

 

 

  .......................................................     ............................................. 

                MUDr. Juraj Benko                  Mgr. Martina Dikanová 
      generálny  tajomník služobného úradu         predseda ZO SOZZaSS 
    Regionálny úrad verejného zdravotníctva            pri RÚVZ so sídlom  
         so sídlom v Nových Zámkoch              v Nových Zámkoch 
         


