
DOHODA 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 uzatvárajú týmto dohodu 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“) za podmienok a s obsahom ďalej uvedeným: 

 

Čl. I.  

Úvodné ustanovenia 

 

1) Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy 

zo dňa 31.08.2009 v znení Dodatku k Pracovnej zmluve zo dňa 05.03.2010, Dodatku č. II. 

k Pracovnej zmluve zo dňa 24.06.2010, Dodatku č. III. k Pracovnej zmluve zo dňa 

30.07.2010, Dodatku č. IV k Pracovnej zmluve zo dňa 20.04.2011, Dodatku č. 

V k Pracovnej zmluve zo dňa 30.03.2012, Dodatku č. VI. k Pracovnej zmluve zo dňa 

26.06.2012, Dodatku č. VIII k Pracovnej zmluve zo dňa 31.05.2013, Dodatku č. IX. 

K Pracovnej zmluve zo dňa 31.07.2013 a Dodatku č. X  k Pracovnej zmluve zo dňa 

31.01.2014 a Pracovnej náplne zo dňa 30.03.2012 na pracovnom mieste: personalistika 

a mzdy, v Stráňach pod Tatrami. ako samostatný odborný referent (ďalej len „Pracovná 

zmluva“). 

2) Rozsudkom Okresného súdu v Kežmarku zo dňa 06.04.2018, sp. zn. 10Cpr/2/2016 súd určil, 

že okamžité skončenie pracovného pomeru dané Zamestnankyni dňa 27.04.2016, doručené 

Zamestnankyni dňa 29.04.2016 a dňa 02.05.2016 a okamžité skončenie pracovného pomeru 

dané Zamestnankyni dňa 04.05.2016, doručené Zamestnankyni dňa 05.05.2016 sú neplatné 

a určil, že pracovný pomer Zamestnankyne u obce Stráne pod Tatrami naďalej trvá. 



Predmetný rozsudok v spojení s rozsudkom Krajského súdu Prešov 17 Cpr/3/2018 

z 15.01.2019 nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 06.02.2019.  

3) Medzi Zamestnancom a Zamestnávateľom je sporná skutočnosť, či Zamestnávateľ vytvoril 

pracovné podmienky pre opätovný nástup zamestnankyne do práce a  či bola Zamestnankyni 

prideľovaná práca v súlade s Pracovnou zmluvou a Pracovnou náplňou Zamestnankyne, 

resp. či bolo povinnosťou Zamestnankyne zdržiavať sa v rozhodnom období t. j. od 

07.02.2019 do 31.03.2021 na pracovisku a vykonávať prácu, ktorá je bola Zamestnávateľom 

pridelená.  

 

4) Vzhľadom na to, že vzájomné práva a povinnosti Účastníka č. 1 a Účastníka č. 2 sú medzi 

nimi sporné, najmä na dlhotrvajúci nepriaznivý stav, keď Zamestnankyňa nie je počnúc 

dňom 07.02.2019 prítomná na pracovisku poukazujúc na neprideľovanie práce 

Zamestnávateľom podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne, Účastník č. 1 a Účastník č. 

2 sa dohodli na  úprave vzájomných práv a povinností tak, ako je to ďalej uvedené v tejto 

Dohode o urovnaní (ďalej len „Dohoda“). 

 

 

 

Čl. II.  

Účel a predmet dohody 

 

1. Predmetom tejto Dohody je usporiadanie sporných nárokov, práv a povinností zmluvných 

strán, ktoré vznikli po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku Okresného súdu v Kežmarku zo 

dňa 06.04.2018, sp. zn. 10Cpr/2/2016 v spojení s rozsudkom Krajského súdu Prešov 17 

Cp/r/3/2018 z 15.01.2019, ktorý  nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 06.02.2019. 

 

2. Účelom tejto dohody je odstrániť dlhotrvajúci nepriaznivý stav, keď zamestnankyňa nebola 

prítomná na pracovisku, odvolávajúc sa na neprideľovanie práce zamestnávateľom v súlade 

s Pracovnou zmluvou a Pracovnou náplňou zamestnankyne, pričom medzi zamestnancom 

a zamestnávateľom je sporná skutočnosť, či zamestnávateľ vytvoril pracovné podmienky 

pre opätovný nástup zamestnankyne do práce a pridelil prácu v súlade s Pracovnou zmluvou 

a Pracovnou náplňou 

 

3. Účastníci dohody vyhlasujú, že dohodu uzatvárajú v dobrej viere tak, aby pri úprave vzťahov 

vyplývajúcich z urovnania podľa Čl. IV tejto dohody odstránili všetko, čo by mohlo viesť 

k vzniku budúcich rozporov ohľadom vzájomných práv a povinností vyplývajúcich  

z pracovného pomeru Účastníka č. 2 k Účastníkovi č. 1. 

 

 

Čl. III 

Urovnanie sporných práv a povinností 

 

Účastník č. 1  sa s Účastníkom č. 2 dohodli na nasledovnom urovnaní: 

1. Účastník č. 1 ako Zamestnávateľ uhradí Účastníčke č. 2 ako Zamestnankyni náhradu mzdy  

v súlade s  § 142 Zákonníka práce, zodpovedajúcu obdobiu od 07.02.2019 do 31.03.2021 vo 

výške špecifikovanej v ods. 2 tohto článku Dohody  po odpočítaní zákonných zrážok,  na 



bankový účet č SK77 0200 0000 0020 4958 2856 najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto Dohody  

 

2. Náhrada mzdy brutto pozostáva z nasledovných čiastkových nárokov: 

Od 07.02.2019 do 28.02.2019                        942,00 € 

Od 01.03.2019 do 31.07.2019             7 432,50 € 

Od 01.08.2019 do 31.08.2019                    1 439,23 € 

Od 01.09.2019 do 30.09.2019                    1 486,50 € 

Od 01.10.2019 do 31.10.2019                 1 483,49 € 

Od 01.11.2019 do 31.12.2019                    2 973,00 € 

Od 01.01.2020 do 31.12.2020               18 630,00 € 

Od 01.01.2021 do 31.01.2021                  1 563,00 € 

Od 01.02.2021 do 28.02.2021                  1 563,00 € 

Od 01.03.2021 do 31.03.2021                  1 563,00 € 

Zákonné odstupné                  6 252,00 € 

Odstupné v zmysle  kolektívnej zmluvy 

                 vyššieho stupňa na rok 2021                       1 563,00 € 

________________________________________________________________ 

  SPOLU                46 890,72 € 

 

3. Podpisom tejto dohody sa všetky sporné práva a povinnosti vyplývajúce 

z pracovnoprávneho pomeru Účastníka č. 2 ako Zamestnanca k Účastníkovi č. 1 ako 

Zamestnávateľovi ku dňu uzavretia tejto dohody urovnávajú tak, že zanikajú a nahrádzajú 

sa novými právami a povinnosťami vyplývajúcimi z urovnania. 

4. Účastníčka č. 2 ako Zamestnankyňa týmto vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že  

úhradou náhrady mzdy  v súlade a za podmienok uvedených v čl. III. tejto Dohody sú 

vysporiadané všetky finančné práva a nároky vzťahujúce sa na obdobie od 07.02.2019 do 

dňa skončenia pracovného pomeru  a zároveň vyhlasuje, že si nebude uplatňovať iný nárok 

súvisiaci s náhradou mzdy, alebo akékoľvek iné finančné nároky voči Zamestnávateľovi za 

obdobie  od 07.02.2019 do dňa skončenia pracovného pomeru.  

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

Zamestnankyni výplatné pásky za obdobie od 7. 2. 2019 až do skončenia pracovného pomeru 

za jednotlivé mesiace podľa čl. III. bod 2 tejto dohody, ďalej sa zaväzuje realizovať zákonné 

zrážky podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení – daň zo závislej 

činnosti, ako aj príslušné odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne a to mesačne 

zo súm uvedených v čl. III. bod 2 tejto dohody, vyhotoviť a odovzdať jednotlivo ročné 

zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti fyzickej osoby za zdaňovacie 

obdobie rok 2019, 2020, všetko najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

Dohody. 

  
 

 

 

 

 



Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda je uzavretá dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Účastníka č. 1.  

2. Dohodu možno meniť a dopĺňať iba vo forme písomných dodatkov, len so súhlasom 

obidvoch zmluvných strán. 

3. Dohoda 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. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva je prejavom ich slobodnej vôle, je určitá, 

zrozumiteľná, Zmluvné strany k nej pristupujú s plnou vážnosťou, nie je uzatváraná v tiesni 

ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom. 

 

V Stráňach pod Tatrami dňa: 31.03.2021       V Stráňach pod Tatrami dňa: 31.03.2021 

  

                   Účastník č.1                          Účastník č.2   

  

            ______________________                                        _____________________ 

                Rastislav Sloveňák                                                        Bc. Ľubica Regecová 

 

 


