
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D O D A T O K  č. 6               

                            

ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 -2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DODATOK č. 6 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 - 

2018 

 

Zmluvné strany: 

INTEGROVANÝ  ODBOROVÝ  ZVÄZ 

Vajnorská 1, 815 70  Bratislava (ďalej len „IOZ“)  

zastúpený 

JUDr. Martou Brodzianskou, predsedníčkou IOZ 

 

a 

ZVÄZ  STAVEBNÝCH  PODNIKATEĽOV  SLOVENSKA 

Viedenská cesta 5, 851 01  Bratislava (ďalej len „ZSPS“) 

zastúpený 

Ing. Pavlom Kováčikom, PhD., MBA,  prezidentom  ZSPS    

(IOZ a ZSPS ďalej spolu len ako („ zmluvné strany“ ) 

uzatvárajú tento Dodatok č. 5: 

Článok 1 

 

V súlade s ustanovením Desiatej časti „Záverečné ustanovenia“  odseku 6 Kolektívnej  

zmluvy vyššieho stupňa na roky 2015-2018 (ďalej len „KZVS“), uzatvorenej dňa 

29.02.2012 medzi Integrovaným odborovým zväzom (ďalej len „IOZ“) a Zväzom 

stavebných podnikateľov Slovenska (ďalej len „ zamestnávateľ“) sa zmluvné strany dohodli 

na zmene KZVS: 

 

 

1. V Prvej časti Článok 2 – odsek 5 znie: 

             „5. Označenie odvetví podľa § 4 ods. 3 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom 

vyjednávaní v znení neskorších predpisov, vyjadrené kódom štatistickej klasifikácie 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2 podľa Vyhlášky Štatistického úradu 

Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z. je nasledovné:  

             - na úrovni divízie : 

41 -  Výstavba budov 

42 -  Inžinierske stavby 

43 -  Špecializované stavebné práce 

71 -  Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo 

 

- na úrovni skupiny: 

22.2 - Výroba plastových výrobkov 

23.6 - Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu 

23.9 - Výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i. n. 

25.9 - Výroba ostatných kovových výrobkov 

26.5 -Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie; hodín 

a hodiniek 

33.2 - Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov 

46.1 - Sprostredkovanie veľkoobchodu 



46.9 - Nešpecializovaný veľkoobchod 

47.1 - Maloobchod v nešpecializovaných predajniach 

49.4 - Nákladná cestná doprava a sťahovacie služby 

58.1 - Vydávanie kníh, periodík a iné nakladateľské činnosti 

66.2 – Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom zabezpečení 

68.2 - Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností 

70.2 - Poradenstvo v oblasti riadenia 

73.1 - Reklama 

74.9 - Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 

77.3 - Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného hmotného majetku 

80.2 - Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov 

94.1- Činnosti podnikateľských, zamestnávateľských a profesijných členských 

organizácií 

  

 

2. V Prvej časti Článok 3 – druhá veta sa nahrádza novým znením: „ Platnosť 

a účinnosť tejto KZVS končí 31.12.2021.“ 

 

3. V Piatej časti Článok 20 odsek 2 znie: „2. 
 

                         Tarifný                               Mzdová tarifa               

                         stupeň                   Eur/ hodina                 Eur/mesiac    

           

                              1                          2,759                          480,00                                    

                              2                          2,763                          481,00                                    

                              3                          2,787                          485,00                                    

                              4                          2,816                          490,00                                  

                              5                          2,845                          495,00                                  

                              6                          2,874                          500,00                                  

                              7                          3,011                          524,00                                 

                              8                                                             565,00                                 

                              9                                                             612,00                                  

                            10                                                             666,00                                  

11                                                            721,00                                  

12                                                            781,00“ 

 

 

 

 

4. V Piatej časti sa za článok 20 vkladá nový Článok 20a), ktorý znie: 
      „Článok 20a 

  Zamestnávatelia zabezpečia zvýšenie priemernej mesačnej mzdy zamestnancov 

v roku     2018 vo výške minimálne o 2 %  oproti dosiahnutej priemernej mzde 

v roku 2017.“ 

 

Článok 2 

1. Tento Dodatok č. 6 je neoddeliteľnou súčasťou KZVS. 

 



2. Zmenami a doplnkami uvedenými v Článku 1 tohto Dodatku sa menia a dopĺňajú 

príslušné ustanovenia KZVS. 

 

3. Tento Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane 

po jednom podpísanom exemplári a jeden bude odovzdaný k uloženiu na MPSVaR SR. 

 

4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoch zmluvných strán 

a účinnosť dňom  1. mája 2018.  

 

5. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prílohy č. 1 k KZVS, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tohto Dodatku č. 6.   

 

 

 

V Bratislave, dňa 19.4.2018 

 

 

________________________                                   _________________________ 

         Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA                                    JUDr. Marta Brodzianska 

                     prezident ZSPS                                                          predsedníčka IOZ                         


