DODATOK Č. 1
K ZAMESTNANECKEJ DOHODE
pre zamestnancov Turčianskej galérie v Martine
uzavretý medzi:
Zamestnávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Zriaďovateľ:
Právna forma:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefón:

Turčianska galéria v Martine
Daxnerova 2, 036 01 Martin
Ing. Alexandra Rybárová, riaditeľka
Žilinský samosprávny kraj
Zriaďovacia listina č. 2002/72 zo dňa 01.04.2002
331 – príspevková organizácia
36145327
2020598327

a
Zamestnanecký dôverník: Mgr. Lenka Denková,
zamestnanecký dôverník pre Turčiansku galériu v Martine, so sídlom
Daxnerova 2, 036 01 Martin
zvolená do funkcie zamestnancami Turčianskej galérie v Martine dňa
18.12.2017
(ďalej len „zamestnanecký dôverník“)

Dňa 01.02.2018 bola medzi zamestnávateľom a zamestnaneckým dôverníkom uzavretá
zamestnanecká dohoda, ktorou boli upravené podmienky zamestnancov Turčianskej galérie
v Martine.
Týmto Dodatkom č. 1 sa mení znenie článku XVI. zamestnaneckej dohody nasledovne:
Článok XVI.
Stravovanie zamestnancov
Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie svojich zamestnancov formou Callio gastro kariet.
Zamestnávateľ sa zaväzuje prispievať na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle zákona
č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.
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Zamestnávateľ a zamestnanecký dôverník sa dohodli, že zamestnancom zo sociálneho fondu
bude zaplatený príspevok na stravovanie. Cena elektronickej stravovacej poukážky na deň je
4,80 €. Zamestnávateľ v zmysle § 152 ods. 3 Zákonníka práce prispieva vo výške 55% ceny
stravovacej poukážky.
Cena stravovacej poukážky pozostáva z:
 príspevku zamestnávateľa (55%)
 príspevku zo sociálneho fondu (8%)
 príspevok zamestnanca (37%)

2,64 €
0,38 €
1,78 €

Ostatné ustanovenia Zamestnaneckej dohody zo dňa 01.02.2018 ostávajú nedotknuté a zostávajú
v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti.
Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zamestnaneckej dohody zo dňa 01.02.2018 a je
účinný od 01.06.2018.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
Dodatok č. 1 je vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, a to po jednom
vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim
porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom a so skutočnosťou, že dodatok č. 1 neuzavreli v
tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ho vlastnoručne podpisujú.
V Martine, 01.06.2018

v.r.
_______________________________
Zamestnávateľ
Ing. Alexandra Rybárová
riaditeľka Turčianskej galérie v Martine
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v.r.
_______________________________
Zamestnanecký dôverník
Mgr. Lenka Denková

www.turiecgallery.sk
alexandrarybarova@vuczilina.sk
turcianskagaleria@vuczilina.sk

