
Dohoda o vykonaní práce

uzatvorená podľa § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce

v znení neskorších predpisov medzi

Zamestnávate!': Obec Petrovce

Sídlo: 094 31 Petrovce 89

IČO:

DIČ:

00332674

2020630215

Zastúpený: Ing. Miroslav Bobrik, starosta obce

ďalej len 1/ zamestnávateľ"

a

Zamestnanec:

l.

Predmet dohody

1. Predmetom dohody je vymedziť vzájomné práva a povinnosti oboch zmluvných strán.
2. Zamestnanec sa zaväzuje, že pre zamestnávateľa vykoná túto pracovnú úlohu:

Vypracovanie sociálneho posudku a zabezpečenie rozhodnutia odkázanosti

II.

Rozsah práce

1. Rozsah pracovnej úlohy v hodinách spolu: 10 hodín
2. Pracovná úloha bude vykonaná od 11.03.2016 -18.03.2016
3. Dohoda o vykonaní práce nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Dohodu o vykonaní

práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

III.

Odmena za vykonanú prácu

1. Dohodnutá odmena: 150 Eur bude zdanená, znížená o povinné poistné odvody.

2. Splatnosť odmeny za vykonanú prácu: po ukončení prác

"



3. Vykonanú prácu prevezme: Ing. Miroslav Bobrik, starosta obce

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Na základe tejto dohody oboznámil zamestnávate!' zamestnanca s právnymi predpismi
vzťahujúcimi sa na vykonanú prácu a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.

2. Zamestnávate!' sa zaväzuje vytvoriť pracovné podmienky zaisťujúce riadny a bezpečný výkon
práce, zaplatiť dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné podmienky tak, ako boli dohodnuté.

3. Zamestnanec sa zaväzuje vykonať dohodnutú prácu osobne, riadne a včas a dodržiavať
podmienky dohodnuté v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na jej výkon, najmä
právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

4. Ostatné práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce
a ostatnými pracovnoprávnymi predpismi.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť

originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
3. Túto dohodu je možné meniť a doplňaf len formou písomných dodatkov. V otázkach touto

dohodou neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 311/200 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov.

4. Zmluvné strany si dohodu prečítali. Jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim
porozumeli ,pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli
v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne
podpisujú.

V súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení
niektorých zákonov, týmto zamestnanec udeľuje súhlas na spracovanie jeho osobných
údajov uvedených v tejto dohode pre mzdové a info účely.

.
V Petrovciach dňa 11.03.2016

Podpis zamestnanca

starosta obce


