DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta / súčasť UK

Zamestnávateľ:
so sídlom v

a
pán/pani:

rodné priezv.:

dátum narodenia

miesto nar.:

rodinný stav :

zamestnávateľ:
poberateľ dôchodku
- uveďte druh, resp. nepoberám :

Zdravotná
poisťovňa:

(starobný, invalidný, invalidný výsluhový, výsluhový po dovŕšení dôchod.veku, predčasný starobný *)
*poberateľovi predčasného starob. dôchodku, ktorý bude pracovať na dohodu, zanikne nárok na výplatu predčasného starob.dôchodku.

PSČ:

trvalý pobyt:
občiansky preukaz evid. číslo:

rodné číslo:

občianstvo:
štát.príslušnosť:

bankové spojenie:
číslo účtu/ kód banky/názov banky

uzatvárajú podľa § 223, § 226 Zákonníka práce túto

dohodu o vykonaní práce
1. Dohodnutá pracovná úloha:

2. Dohodnutý rozsah práce (pracovnej úlohy) v hodinách spolu:

od:

3. Pracovná úloha bude vykonaná

do:

4. Zamestnanec bude vykonávať práce osobne.

EUR

5. Dohodnutá odmena:
podľa tohto pracovnoprávneho predpisu:

ustanovenia § 224 Zákonníka práce

6. Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce, bude vyplatená v stanovenom
výplatnom termíne zamestnávateľa.
Iná dohoda o splatnosti odmeny podľa § 226 ods. 4 Zákonníka práce:
7. Zamestnávateľ môže odmenu primerane znížiť, ak vykonaná práca nebude zodpovedať dohodnutým pracovným
podmienkam (§ 226 ods. 4 Zákonníka práce).
8. Ďalšie dohodnuté podmienky (§ 224 Zákonníka práce):
dňa

V Bratislave,

pečiatka zamestnávateľa a podpis
zamestnanca oprávneného konať v jeho mene

podpis zamestnanca

Záznam zamestnávateľa:
Funkčná oblasť

Nákladové stredisko
Finančné stredisko

Fond

Prvok ŠPP

Finanč.položka(EK)
Podpis vedúceho
pracoviska

Názov projektu/grantu vyplní
vedúci pracoviska

V súlade ustanovením § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov bola
vykonaná predbežná finančná kontrola oprávnenosti vynaloženia verejných finančných prostriedkov :
1) návrh dohody
Dátum:

2) je - nie je
Dátum:

spĺňa - nespĺňa
ustanovenia Zákonníka práce, všeobecno záväzných právnych predpisov a
vnútorných predpisov UK BA
Meno a priezvisko:

podpis:

v súlade s rozpočtom, pridelenou dotáciou a účelovo pridelenými prostriedkami
Meno a priezvisko:

podpis:

