
 

DOHODA O REFUNDACII NÁKLADOV  
(ďalej len „Dohoda“) 

__________________________________________________________________________________ 
 

medzi účastníkmi Dohody: 
 

Účastník 1:    
Názov:   Obec Igram 
    Obecný úrad 
IČO:   00 800 252 
So sídlom:   Igram 217, 900 84 Igram 
Oprávnený konať:  Peter Holek, starosta obce 

(ďalej ako „Účastník 1“) 
    

a 
 

Účastník 2: 
Názov:   Obec Kaplna 

    Obecný úrad 
IČO:   00 655 627 
So sídlom:   Kaplna 39, 900 84 Kaplna 
Oprávnený konať:  Vladimír Vittek, starosta obce 

(ďalej ako „Účastník 2“) 
 

(Účastník 1 a Účastník 2 spolu ďalej aj ako „Účastníci Dohody“ alebo jednotlivo ako „Účastník 
Dohody“) 

 
PREAMBULA 

 
1. Na žiadosť Účastníka 2, Účastník 1 prijal dňa 03.09.2018 do pracovného pomeru p. Zuzanu 

Slobodovú, trvale bytom: Kaplna 47, 900 84 Kaplna, na pozíciu asistenta učiteľa (opatrovateľku 
pre dieťa so špeciálnymi potrebami), ktorej pracovnou náplňou je počas návštevy dieťaťa Lucie 
Pavlovej, nar.: 22.05.2013, trvale bytom: Javorová alej 341, 900 84 Kaplna (ďalej aj ako „dieťa“), 
v materskej škole v obci Igram, pomáhať dieťaťu prekonávať zdravotné alebo sociálne bariéry so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní ktorého, vzhľadom na 
stupeň a mieru postihnutia, bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť 
a ochranu zdravia dieťaťa. Zamestnanec bude vykonávať prácu v pracovnom čase v dĺžke 20 hodín 
týždenne (53,33% úväzok). Pracovný čas je rovnomerne rozvrhnutý. Za vykonanú prácu prináleží 
zamestnancovi plat určený osobitným písomným platovým dekrétom v súlade s ust. § 4 a nasl. 
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov. Pracovná zmluva je uzatvorená na dobu určitú na obdobie, 
počas ktorého dieťa bude navštevovať materskú školu v obci Igram. Fotokópia Pracovnej zmluvy 
zo dňa 03.09.2018 tvorí prílohu tejto Dohody.     
 

2. Vo vzťahu k vyššie uvedenému sa Účastníci Dohody dohodli na znení tejto Dohody a na upravení 
ich vzájomných práv a povinností súvisiacich so zabezpečením opatrovateľky pre dieťa so 
špeciálnymi potrebami a to na čas, počas ktorého je toto dieťa umiestnené v materskej škôlke 
v obci Igram.  

 
ČLÁNOK I 

Predmet  a účel Dohody 
 

Účelom Dohody je zabezpečenie refundácie nákladov v plnej výške Účastníkom 2 Účastníkovi 1 
vynaložených Účastníkom 1 na zabezpečenie opatrovateľky / asistenta učiteľa pre dieťa 
umiestnené v materskej škole v obci Igram. Predmetom tejto Dohody je teda právo Účastníka 1 
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v plnom rozsahu požadovať refundáciu nákladov (mzda a iné) uhradených / vynaložených na 
zamestnanca p. Zuzanu Slobodovú vyplývajúcich z Pracovnej zmluvy zo dňa 03.09.2018 (zároveň 
povinnosť Účastníka 1 v súlade s pracovnou zmluvou a v súlade s príslušnými predpismi plniť si 
riadne a včas práva a povinnosti z tejto pracovnej zmluvy mu vo vzťahu k zamestnancovi 
vyplývajúce), a na strane druhej povinnosť Účastníka 2 tieto náklady Účastníkovi 1 v plnom 
rozsahu spôsobom a v lehote stanovenej v tejto Dohode refundovať. 

 
ČLÁNOK II 

Spôsob refundácie nákladov a doba trvania Dohody 
 

1. Účastník 1 sa zaväzuje doručiť / predložiť Účastníkovi 2 fotokópiu výplatnej pásky zamestnanca p. 
Zuzany Slobodovej, resp. aj iné listiny, z ktorých vyplýva plnenie zamestnancovi poskytnuté 
Účastníkovi 1 v súlade s Pracovnou zmluvou zo dňa 03.09.2018, a Účastník 2 je povinný na 
základe takto predložených podkladov bezodkladne refundovať do výšky 100% Účastníkovi 1, a to 
bezhotovostne bankovým prevodom na účet Účastníka 1 vedený v VUB a.s., IBAN: SK80 
02000000000021820112. V prípade, že si Účastník 2 nebude planiť svoje záväzky riadne a včas, je 
Účastník 2 povinný Účastníkovi 1 zaplatiť Účastníkmi Dohody dohodnutý úrok z omeškania vo 
výške 10 % ročne z dlžnej sumy od prvého dňa omeškania až do úplného zaplatenia. 
 

2. Účastník 2, vzhľadom k tomu, že už je Pracovná zmluva zo dňa 03.09.2018 v platnosti a účinnosti, 
sa zaväzuje začať s refundáciou nákladov Účastníkovi 1 ihneď, t. j. počnúc nákladmi za 
zamestnanca za kalendárny mesiac september 2018. 
 

3. V prípade, že najneskôr k 30.04.2019 nedôjde medzi Účastníkmi Dohody k dohode o predĺžení 
pracovnoprávneho vzťahu so zamestnancom uvedeným vyššie, táto Dohoda zaniká v deň, kedy 
končí aj pracovný pomer, t. j. ku dňu 30.06.2019. Dohoda zaniká dňom zániku pracovno-právneho 
vzťahu s p. Zuzanou Slobodovou. Pokiaľ po zániku tejto Dohody nebudú nároky Účastníkov tejto 
Dohody uspokojené, sú si Účastníci Dohody povinní ich bezodkladne uspokojiť. 

 
4. V prípade, že Účastník 2 si svoje povinnosti mu z tejto Dohody vyplývajúce nebude plniť riadne 

a včas, v čoho dôsledku bude Účastník 1 zbytočne zaťažený najmä (nie výlučne) upomínaním 
Účastníka 2, resp. mu vzniknú aj náklady v dôsledku takéhoto upomínania, a teda plnenie tejto 
Dohody si bude vyžadovať aktivity Účastníka 1 presahujúce rámec tejto Dohody (spolupráca teda 
nebude plynulá), nie je Účastník 1 povinný túto Dohodu ako aj pracovnú zmluvu po 30.06. daného 
kalendárneho roka predlžovať, s tým, že Účastník 2 berie na vedomie, že v dôsledku neprítomnosti 
asistentky učiteľa toto dieťa môže byť z materskej školy vylúčené. 

 
ČLÁNOK III 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
1. Dohoda nadobúda platnosť obojstranným podpísaním a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene, a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Po podpísaní tejto Dohody a pred jej zverejneniu je Účastník 2 povinný ju 
schváliť na obecnom zastupiteľstve (resp. obecné zastupiteľstvo musí bez výhrad /aspoň 
nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov/ Dohodu dodatočne odsúhlasiť).  
 

2. Odstúpenie od Dohody niektorým z Účastníkov Dohody je možné v prípade podstatného 
porušenia akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho z Dohody Účastníkom Dohody, pokiaľ porušujúci 
Účastník Dohody nezjedná nápravu v dodatočnej primeranej lehote po doručení písomnej výzvy 
druhým Účastníkom Dohody, alebo v prípadoch podľa príslušného právneho predpisu.  

 
3. Odstúpenie od Dohody niektorým z Účastníkov Dohody je účinné doručením písomného 

odstúpenia od Dohody druhému Účastníkovi Dohody do vlastných rúk, v ktorom bude uvedený 
dôvod odstúpenia od Dohody, inak je odstúpenie od Dohody neplatné. Odstúpením od Dohody 
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niektorým z Účastníkov Dohody táto Dohoda zaniká od počiatku. Odstúpením od Dohody nie je 
dotknuté právo odstupujúceho Účastníka Dohody na náhradu škody.   

 
4. Akékoľvek zmeny a doplnenia Dohody vyžadujú písomnú formu a budú vykonané formou 

očíslovaných dodatkov k Dohode, podpísaných Účastníkmi Dohody. Rovnako musia byť tieto 
účastníkom po podpise zverejnené a najbližšom zastupiteľstve musí byť s ním zastupiteľstvo 
oboznámené (vziať na vedomie jeho existenciu / uvedením v zápisnici). 

 
5. Dohoda, vzťahy z nej vyplývajúce a/alebo s ňou súvisiace a/alebo vzťahy výslovne neupravené 

touto Dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov. Ak sa nedosiahne zmierne vyriešenie sporu Účastníkmi Dohody 
v primeranej dobe, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní od iniciatívy riešenia 
sporu, bude mať ktorýkoľvek z Účastníkov Dohody právo takýto spor predložiť ku konečnému 
rozhodnutiu súdu Slovenskej republiky, vecne a miestne príslušnému podľa osobitného právneho 
predpisu.  

 
6. Pre prípad, že niektoré z ustanovení Dohody je alebo sa v budúcnosti stane z akéhokoľvek dôvodu 

neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, v takomto prípade platnosť, účinnosť a/alebo 
vykonateľnosť ostatných ustanovení Dohody nie je dotknutá. Namiesto neplatného neúčinného 
a/alebo nevykonateľného ustanovenia bude platiť primeraná právna úprava, ktorá sa v rámci 
prípustnosti platného právneho poriadku čo najviac približuje hospodárskemu účelu a zámeru, 
ktorý Účastníci Dohody dojednaním neplatného, neúčinného a/alebo nevykonateľného 
ustanovenia Dohody sledovali, a to až dovtedy, kým Účastníci Dohody nenahradia neplatné, 
neúčinné a/alebo nevykonateľné ustanovenie ustanovením platným, účinným a/alebo 
vykonateľným. 

 
7. Táto Dohoda je vyhotovená a podpísaná v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, 

pričom obaja Účastníci Dohody obdržia dve (2) vyhotovenia Dohody. 
 

8. Účastníci Dohody zhodne vyhlasujú, že si Dohodu riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli 
jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že táto vyjadruje ich slobodnú a 
vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok plynúcich pre ktoréhokoľvek Účastníka Dohody, na znak čoho ju týmto 
vlastnoručne podpisujú. 
 

Príloha: Fotokópia Pracovnej zmluvy zo dňa 03.09.2018 
 
 

Za Účastníka 1:      Za Účastníka 2: 
 

V Igrame, dňa ....................2018   V Kaplne, dňa ....................2018 
 
 
 
 
 
 

____________________________   ___________________________________ 
Obec Igram     Obec Kaplna 
Peter Holek, starosta    Vladimír Vittek, starosta  

 
 
 
 
 


