
DODATOK č. 1 

 DOHODE O UROVNANÍ  

 podľa § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

 

 

Čl. I. 

Účastníci Dohody 

 

 

Účastník č.1:   Obec Stráne pod Tatrami  

                         Sídlo: Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Mlynčeky 

                         Zastúpená: Rastislav Sloveňák, starosta obce 

                         IČO : 00 326 593 

                         

(ďalej ako „Učastník č.1“ alebo „Zamestnávateľ“) 

 

Účastník č. 2:  Bc. Ľubica Regecová       

                         Bytom: Stráne pod Tatrami 27, 059 76 Stráne pod Tatrami 

                         Dátum narodenia: 13.07.1985 

                         Št. príslušnosť: SR 

                         

 (ďalej ako „Účastník č.2“ alebo „Zamestnanec“)  

(spoločne ďalej ako „Účastníci dohody“ alebo „Zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Dohode o urovnaní sporných 

práv a povinností podľa § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov, ďalej len „Občiansky zákonník“, (ďalej len „Dohoda“) v nasledovnom 

znení: 

 

Čl. I 

Predmet dodatku 

 

V článku III. ods. 5 Dohody sa ods. 5  mení a znie nasledovne: 

 

 

„5. Účastník č. 1 ako Zamestnávateľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať účastníčke č. 2 ako 

Zamestnankyni výplatnú pásku za obdobie marec 2021, ďalej sa zaväzuje realizovať zákonné 

zrážky podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  – daň 

zo závislej činnosti zo sumy uvedenej v čl. III ods. 2 tejto Dohody ako sumy spolu brutto, ako 

aj príslušné odvody do Sociálnej poisťovne  a to mesačne tak ako je uvedené v čl. III ods.  2 

tejto Dohody, Zdravotnej poisťovne a to zo sumy  uvedenej v čl. III. bod 2 tejto Dohody ako 

sumy spolu brutto a vyhotoviť a odovzdať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo 

závislej činnosti fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie rok 2021, všetko najneskôr do 10 dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti Dohody.“ 

  



 
 

Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Dohody. 

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami 

a účinnosť podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle 

Účastníka č. 1.  

3. Ostatné ustanovenia Dohody týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté a zostávajú v platnosti 

bez zmeny. 

4. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 (štyroch)  rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu 

a každá zo zmluvných strán obdrží 2 (dva)  rovnopisy rovnakej platnosti a záväznosti. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, Zmluvné strany k nemu pristupujú s plnou vážnosťou, nie je 

uzatváraný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jeho podpisom. 

 

V Stráňach pod Tatrami dňa: 08.04.2021       V Stráňach pod Tatrami dňa: 08.04.2021 

  

                   Účastník č.1                          Účastník č.2   

  

            ______________________                                        _____________________ 

                Rastislav Sloveňák                                                        Bc. Ľubica Regecová 

 

 


