
DOHODA 

o dočasnom pridelení zamestnanca  

na výkon práce k inému zamestnávateľovi 
uzatvorená podľa § 58 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 

 

a 
 
Zamestnanec: Pavol Staško, nar. 27.2.1979, rod. číslo: 790227/9506,  
    trvale pobyt Mlynská 706/16, 091 01  Stropkov  

 
 
sa takto vzájomne dohodli: 
 
1. Zamestnanec vykonáva na základe pracovnej zmluvy zo dňa 1.10.2004 uzatvorenej medzi 

zamestnávateľom, Základnou školou, Konštantínova 1751/64, 091 01 Stropkov a 
zamestnancom, Pavlom Staškom, nar. 27.2.1979, rod. číslo: 790227/9506, trvale pobyt 
Mlynská 706/16, 091 01  Stropkov pre zamestnávateľa prácu plavčíka v krytej plavárni. 

 
2. Zamestnanec bude dočasne pridelený k inému zamestnávateľovi,  KM-SYSTÉM, s.r.o.,                  

so sídlom Solivarská 70, 080 05 Prešov, IČO : 36 464 589, na prevádzku Letné kúpalisko 
Stropkov a Areál Letného kúpaliska „Vodný svet“ vo Svidníku na Ulici Bardejovskej, kde 
bude vykonávať prácu plavčíka na letnom kúpalisku spočívajúcu v záchrane 
a poskytovaní prvej pomoci topiacim a zraneným osobám s následným zabezpečením 
odbornej lekárskej starostlivosti, organizovaní a zabezpečení disciplíny plavcov 
v bazénoch ako aj v okolí bazénov a neplavcov v okolí bazénov, prácu spočívajúcu v  
technickom zabezpečení prípravy letného kúpaliska na jeho otvorenie pre novú letnú 
sezónu a ostatných prácach podľa potrieb zamestnávateľa.   

 
3. Miestom dočasného výkonu práce je Areál Letného kúpaliska v Stropkove na Ulici 

Matice slovenskej a Areál Letného kúpaliska „Vodný svet“ vo Svidníku na Ulici 
Bardejovskej. 

 
4. Dočasné pridelenie na výkon práce k dočasnému zamestnávateľovi vzniká dňom 

12.6.2013 a uzatvára sa na dobu určitú do 31.8.2013. 
 
5. Po dobu dočasného pridelenia dočasný, užívateľský, zamestnávateľ bude zamestnancovi: 

a) ukladať pracovné úlohy, 
b) organizovať, riadiť a kontrolovať jeho prácu, 
c) dávať mu za tým účelom záväzné pokyny, 
d) vytvárať priaznivé pracovné podmienky, 
e) zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
f) určovať nástup na dovolenku. 
 



6. Užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bude zamestnanec dočasne pridelený, ani jeho 
vedúci zamestnanci nemôžu voči pridelenému zamestnancovi robiť v mene prideľujúceho 
zamestnávateľa žiadne právne úkony. 

 
7. Počas dočasného pridelenia poskytuje zamestnancovi mzdu, prípadnú náhradu mzdy a  

cestovné náhrady zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil k užívateľskému 
zamestnávateľovi. Práce vykonávané pre dočasného, užívateľského, zamestnávateľa budú 
vykonávané za rovnakých mzdových podmienok ako sú uvedené v pracovnej zmluve zo 
dňa 1.10.2004 a v rozhodnutí o plate zo dňa 1.6.2013  a výplata mzdy bude vykonávaná 
na účet zamestnanca č. 1423731053/0200 vo VÚB, a.s. v termíne uvedenom v pracovnej 
zmluve alebo dohodnutom u zamestnávateľa a z účtu zamestnávateľa. 

 
8. Pridelenému zamestnancovi po dobu dočasného pridelenia nevzniká pracovný pomer 

k dočasnému zamestnávateľovi. 
 
9. Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne 

prideleného zamestnanca musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného 
zamestnanca užívateľského zamestnávateľa 

 
10. Zamestnávateľ sa zaväzuje nahradiť zamestnancovi prípadnú škodu, ktorá mu vznikne pri 

výkone práce alebo v priamej súvislosti s ním pri tomto dočasnom pridelení. 
 
11. Dočasné pridelenie sa končí dňom, keď uplynie doba, na ktorú bolo dočasné pridelenie 

dohodnuté. Pred uplynutím tejto doby sa dočasné pridelenie končí dohodou medzi 
zamestnancom a zamestnávateľom, prípadne uplynutím doby desiatich pracovných dní 
odo dňa, keď sa prejav vôle účastníka skončiť dočasné pridelenie druhému účastníkovi 
oznámil. 

 
12. Dočasné pridelenie sa končí dňom, keď uplynie doba, na ktorú bolo dočasné pridelenie 

dohodnuté. Pred uplynutím tejto doby sa dočasné pridelenie končí dohodou medzi 
zamestnancom a zamestnávateľom, prípadne uplynutím doby desiatich pracovných dní 
odo dňa, keď sa prejav vôle účastníka skončiť dočasné pridelenie druhému účastníkovi 
oznámil. 

 
13. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy zo dňa 1.10.2004. 
 
14. Obsah tejto dohody možno zmeniť iba po vzájomnej dohode zamestnanca 

a zamestnávateľa  písomnou formou. 
 
15. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

svojho súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. Dohoda je vyhotovená v 2 exemplároch, z 
ktorých zamestnávateľ a zamestnanec obdržia po 1 vyhotovení. 

 
     V Stropkove dňa 30.5.2013 
 
 
 ____________________________  ___________________________  
       Mgr. Tatiana Spišáková                  Pavol Staško                    
               riaditeľka školy            
                          


