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DODATOK č. 2 

ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského 

priemyslu v Slovenskej republike na roky 2019 - 2022 

 

medzi: 

 

Odborový zväz drevo, lesy, voda 

Sídlo:  Osadná 6, 831 03 Bratislava 

Zastúpený: JUDr. Vlasta Szabová, PhD. – predsedníčka 

IČO:  00177831 

 

a 

 

Zväz celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky 

Sídlo:  Tichá 30, 974 01 Banská Bystrica 

Zastúpený: Ing. Miroslav Vajs – prezident ZCPP SR 

IČO:  35995700 

(ďalej aj „zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa Kolektívna zmluva vyššieho 

stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike na roky 

2019 – 2022 mení nasledovne: 

 

Článok 33 

Stupnica minimálnych mzdových taríf 

 

1. Pre odmeňovanie zamestnancov sa uplatňuje 12-triedny tarifný systém. Podľa 

zaradenia zamestnanca do príslušnej triedy musí mu byť za vykonanú prácu 

vyplatená minimálna tarifná základná mzda podľa tejto stupnice. 

 

2. Stupnica minimálnych mzdových taríf  pre ustanovený 37,5 hodinový týždenný 

pracovný čas:      

 Rok 2021 Rok 2021 

Tarifná trieda €/hod. €/mes. 

TT1 3,82 € 623,00 € 

TT2 3,83 € 624,48 € 

TT3 3,84 € 626,11 € 

TT4 3,85 € 627,74 € 

TT5 3,86 € 629,- € 

TT6 3,87 € 631,15 € 

TT7 4,16 € 678,48 € 
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TT8  685,46 € 

TT9  725,15 € 

TT10  800,31 € 

TT11  880,92 € 

TT12  988,80 € 

 

Tarifná mzda v jednotlivých tarifných triedach sa považuje za samostatnú zložku mzdy 

(bez akýchkoľvek mzdových zvýhodnení a ďalších zložiek mzdy.) 

 

 

Článok 50 

Dodatky ku KZVS CPS 2019 - 2022 

 

1. Tento Dodatok č. 2, ktorým sa menia dohodnuté ustanovenia Kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej 

republike na roky 2019 – 2022 v znení predmetnej Kolektívnej zmluve vyššieho 

stupňa, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňa 01.01.2021. 

 

2. Dodatok č. 2 sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2021 do 31. 12. 2021. 

 

3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má právnu silu 

originálu dokumentu.  Dva rovnopisy sú určené pre Zväz celulózo-papierenského 

priemyslu Slovenskej republiky a dva rovnopisy pre Odborový zväz drevo, lesy, voda. 

 

4. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre 

odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike na roky 2019 – 

2022. 

  

V Bratislave, dňa ................................. 

 

 

 

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

Ing. Miroslav Vajs      JUDr. Vlasta Szabová, PhD. 

prezident ZCPP SR      predsedníčka OZ DLV 

       

         

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

 Jozef Chovanec  

 podpredseda OZ DLV a  

                                                                                      predseda CPS OZ DLV 


