
DODATOK č. 1 k 
DOHODE 

o dočasnom pridelení zamestnanca  
na výkon práce k inému zamestnávateľovi 

uzatvorenej dňa 30.5.2013 podľa § 58a ods. 1 Zákonníka práce 
 
 
Zamestnávateľ:  Základná škola, Konštantínova 1751/64, 091 01 Stropkov 

      v zastúpení riaditeľkou školy Mgr. Tatianou Spišákovou 
  sídlo: Konštantínova 1751/64, 091 01 Stropkov  

IČO: 37873172 
bankové spojenie: VÚB, a.s. 

                                    číslo účtu:  1642366359/0200 
a 
 
Užívateľský zamestnávateľ: 

KM-SYSTÉM, s.r.o. 
                                    v zastúpení: Ing. Jozef Kráľ, konateľ spoločnosti 

sídlo: Solivarská 70, 080 05 Prešov 
   IČO : 36 464 589 
                                    IČ DPH: SK 2020007561 
                                    bankové spojenie: OTP banka, a.s. 
                                    číslo účtu:  7035003/5200 

zapísaný v Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, 
vložka č. 11973/P    

 
sa takto vzájomne dohodli: 
 
 

Článok I 
1. V čl. II ods. 2 dohody slová „od 12.6.2013 na dobu určitú do 31.8.2013“ nahrádzajú 

slovami „od 12.6.2013 na dobu určitú do 18.7.2013“.  
 
2. V čl. III ods. 1 dohody sa slová „vo výške 3984,54 EUR (slovom: tritisíc 

deväťstoosemdesiatštyri eur päťdesiatštyri centov) za obdobie od 1.6.2013 do 31.8.2013“ 
nahrádzajú slovami „vo výške 2951,85 EUR (slovom: dvetisíc deväťstopäťdesiatjeden  
eur osemdesiatpäť centov) za obdobie od 1.6.2013 do 31.7.2013“.  

 
3. V čl. IV dohody sa rušia ods. 1 a 2 v celom znení a nahrádzajú sa takýmito novými 

odsekmi 1 a 2 s týmto ich znením: 
 

„1. Zmluvné strany sa dohodli na odplate za poskytnutú službu, za obdobie od 1.6.2013 
do 31.7.2013 t. j. za dočasné pridelenie zamestnancov, vo výške 2951,85 EUR (slovom: 
dvetisíc deväťstopäťdesiatjeden  eur osemdesiatpäť centov), v ktorej je započítaná hrubá 
mesačná mzda za vykonanú prácu pre oboch zamestnancov vrátane odvodov za 
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zamestnávateľa, príspevok do sociálneho fondu, náklady na mobilný telefón a stravné. 
2. Odplata bude užívateľským zamestnávateľom vyplatená zamestnávateľovi na 
základe dvoch faktúr vystavených zo strany zamestnávateľa po dni nástupu zamestnancov 
k užívateľskému zamestnávateľovi v mesiacoch jún a júl 2013 a to tak, že v mesiaci jún 
2013 bude 1. faktúra na sumu 1495,-EUR so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia 
faktúry užívateľskému zamestnávateľovi a a v mesiaci júl 2013 bude 2. faktúru na sumu 
1456,85 EUR so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry užívateľskému 
zamestnávateľovi.“  

 
4. Ostatné ustanovenia v dohode zostávajú nezmenené. 

 

Článok II 
 

1. Tento dodatok k dohode nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.  

2. Tento dodatok k dohode je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná 
strana obdrží jeden rovnopis s platnosťou originálu. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k dohode uzatvorili na základe vážnej 
a slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia uvedené v tomto 
dodatku k dohode sú pre nich zrozumiteľné a určité, neuzavreli ho v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok alebo v omyle. Tento dodatok k dohode si prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.  

 

V Stropkove dňa 17.7.2013 
 
 
 
 ____________________________  ___________________________  
       Mgr. Tatiana Spišáková      Ing. Jozef Kráľ 
             základná škola                                KM Systém, s.r.o. 
            riaditeľka školy               konateľ spoločnosti 
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