DODATOK Č. 2
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
Mgr. Katarína Klučková, riaditeľka (na základe poverenia)
Žilinský samosprávny kraj
Zriaďovacia listina č. 2002/72 zo dňa 01.04.2002
331 – príspevková organizácia
36145327
2020598327
+421 43 422 44 48

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. 2 sa dopĺňa článku XII. zamestnaneckej dohody o piaty odsek nasledovne:
Článok XII.
Pracovný čas
Ak je uplatnený pružný pracovný čas, dôležité osobné prekážky v práci zamestnanca v trvaní
celého dňa sa posudzujú ako vykonávanie práce v rozsahu priemerného denného pracovného
času.
Daxnerova 2
036 01 Martin
Tel.: +421 43 4224448
+ 421 907 972 547

IČO 36145327
DIČ 2020598327

www.turiecgallery.sk
turcianskagaleria@vuczilina.sk

Ostatné ustanovenia Zamestnaneckej dohody zo dňa 01.02.2018 ostávajú nedotknuté a zostávajú
v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti.
Tento dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zamestnaneckej dohody zo dňa 01.02.2018
a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
Dodatok č. 2 je vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, a to po jednom
vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
Zmluvné strany si dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim
porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom a so skutočnosťou, že dodatok č. 2 neuzavreli v
tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ho vlastnoručne podpisujú.
V Martine, 01.11.2018

v.r.

v.r.

_______________________________
Zamestnávateľ
Mgr. Katarína Klučková
riaditeľka Turčianskej galérie v Martine
(na základe poverenia)

Daxnerova 2
036 01 Martin
Tel.: +421 43 4224448
+ 421 907 972 547
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_______________________________
Zamestnanecký dôverník
Mgr. Lenka Denková

www.turiecgallery.sk
turcianskagaleria@vuczilina.sk

