
DOHODA 
o dočasnom pridelení zamestnanca  

na výkon práce k inému zamestnávateľovi 
uzatvorená 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 
Dočasné pridelenie zamestnanca 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnanec zamestnávateľa, Bc. Vladimír Želinský, nar. 
17.1.1967, rod. číslo  670117/6262, trvale bytom Ružová 426/3, 091 01  Stropkov, bude 
vykonávať u užívateľského zamestnávateľa, na základe pracovnej zmluvy zo dňa 1.10.2004 
uzavretej so zamestnávateľom, prácu strojníka a koordinátora na letnom kúpalisku 
spočívajúcu v riadení jemu podriadených zamestnancov, v obsluhe a bežnej údržbe 
strojových a rozvodových sústav plaveckého bazéna, v technickom zabezpečení chodu 
strojových zariadení, prácu spočívajúcu v  technickom zabezpečení prípravy letného 
kúpaliska na jeho otvorenie pre novú letnú sezónu a ostatných prácach podľa potrieb 
zamestnávateľa.  

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnanec zamestnávateľa, Pavol Staško, nar. 27.2.1979, 

rod. číslo: 790227/9506, trvale pobyt Mlynská 706/16, 091 01  Stropkov, bude vykonávať 
u užívateľského zamestnávateľa, na základe pracovnej zmluvy zo dňa 1.10.2004 uzavretej so 
zamestnávateľom, 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 zamestnancov uvedených v ods. 1 a 2 tohto článku je 

Areál Letného kúpaliska v Stropkove na Ulici Matice slovenskej a Areál Letného kúpaliska 
Vodný svet vo Svidníku na Ulici Bardejovskej. 

  

4. Obaja zamestnanci sú spôsobilí na výkon práce u užívateľského zamestnávateľa, a to 
vzhľadom na zdravotnú a psychickú spôsobilosť na prácu.  

 

Článok II 
Doba dočasného pridelenia 

1.  Zamestnanec uvedený v čl. I ods. 1 tejto zmluvy bude dočasne pridelený na výkon práce 
k užívateľskému zamestnávateľovi od 1.6.2013 na dobu určitú do 31.7.2013 a dňom nástupu 
tohto dočasne prideleného zamestnanca na výkon práce u užívateľského zamestnávateľa je 
deň 1.6.2013. 

2.  Zamestnanec uvedený v čl. I ods. 2 tejto zmluvy bude dočasne pridelený na výkon práce 
k užívateľskému zamestnávateľovi od 12.6.2013 na dobu určitú do 31.8.2013 a dňom 
nástupu tohto dočasne prideleného zamestnanca na výkon práce u užívateľského 
zamestnávateľa je deň 12.6.2013. 

 

Článok III 
Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania  

1. Počas dočasného pridelenia pôvodný zamestnávateľ poskytuje zamestnancom mzdu, náhradu 
mzdy, náklady na mobilný telefón a náklady na stravné lístky namiesto zamestnávateľa, ku 
ktorému zamestnanca dočasne pridelil. Zmluvné strany sa dohodli na hrubej mesačnej mzde 
za vykonanú prácu pre oboch zamestnancov vrátane odvodov za zamestnávateľa, príspevku 
do sociálneho fondu, náhrady za používanie mobilného telefónu a stravného celkovo vo 
výške 3.984,54 EUR (slovom: tritisíc deväťstoosemdesiatštyri eur päťdesiatštyri centov) za 
obdobie od 1.6.2013 do 31.8.2013. Mzdové podmienky zamestnancov sa riadia usta-
noveniami § 118 až § 135 Zákonníka práce.  

2. Mzda je splatná za mesačné obdobie pozadu, a to najneskôr vo výplatnom termíne, ktorým je 
15. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  

3. Pri skončení zamestnania má zamestnanec nárok na vyplatenie mzdy splatnej za mesačné 
obdobie najneskôr v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia 
pracovného pomeru.  

4. V prípade, že výplatný termín pripadne na deň pracovného pokoja, voľna alebo na sviatok, 



vypláca sa mzda v najbližší pracovný deň predchádzajúci výplatnému termínu.  

5. Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania budú pre zamestnancov rovnako priaznivé 
ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa.  

 

Článok IV 
Odplata za dočasné pridelenie zamestnanca 

1.  Zmluvné strany sa dohodli na odplate za poskytnutú službu, za obdobie od 1.6.2013 do 
31.8.2013 t. j. za dočasné pridelenie zamestnancov, vo výške 3.984,54 EUR (slovom: tritisíc 
deväťstoosemdesiatštyri eur päťdesiatštyri centov), v ktorej je započítaná hrubá mesačná 
mzda za vykonanú prácu pre oboch zamestnancov vrátane odvodov za zamestnávateľa, 
príspevok do sociálneho fondu, náklady na mobilný telefón a stravné. 

2. Odplata bude užívateľským zamestnávateľom vyplatená zamestnávateľovi na základe troch 
faktúr vystavených zo strany zamestnávateľa po dni nástupu zamestnancov k užívateľskému 
zamestnávateľovi tak, že 1. faktúra na sumu 1.495,-EUR so splatnosťou 14 dní odo dňa 
doručenia faktúry užívateľskému zamestnávateľovi, 2. faktúru na sumu 1.758,-EUR so 
splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry užívateľskému zamestnávateľovi a 3. faktúru 
na sumu 731,54 EUR so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry užívateľskému 
zamestnávateľovi.  

 

Článok V 
Práva a povinnosti užívateľského zamestnávateľa a zamestnávateľa 

1. Užívateľský zamestnávateľ ukladá zamestnancom v mene zamestnávateľa počas dočasného 
pridelenia pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje ich prácu, dáva im na tento účel 
pokyny, utvára priaznivé pracovné podmienky a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci rovnako ako ostatným zamestnancom.  

2. Vedúci zamestnanci užívateľského zamestnávateľa nie sú oprávnení robiť právne úkony voči 
dočasne prideleným zamestnancom v mene zamestnávateľa.  

3. Zamestnávateľ, ktorý zamestnancov vyslal, počas dočasného pridelenia zamestnancom 
poskytuje mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady namiesto zamestnávateľa, ku ktorému 
zamestnancov dočasne pridelil.  

 
 
 

Článok VI 
Zánik dočasného pridelenia  

1. Dočasné pridelenie zaniká: 

• uplynutím času, na ktorý sa dočasné pridelenie dohodlo, 
• dohodou, 
• jednostranným skončením zo strany zamestnanca alebo užívateľského zamestnávateľa, a to 



výpoveďou pred uplynutím doby dočasného pridelenia z akéhokoľvek dôvodu, uplynutím 
doby desiatich pracovných dní odo dňa, keď sa prejav vôle účastníka skončiť doručil 
druhému účastníkovi dohody, 

• zánikom zamestnávateľa, ku ktorému boli zamestnanci dočasne pridelení, 
• dňom zániku pôvodného zamestnávateľa, 
• smrťou zamestnanca.  

 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia.  

2. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden 
rovnopis s platnosťou originálu. 

3. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že uvedenú dohodu uzatvorili na základe vážnej a slobodnej 
vôle, ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné 
a určité, neuzavreli ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. Zmluvu 
si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 

 

V Stropkove dňa 30.5.2013 

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


