
 

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE           

č. 8 / 2018 
                                                                                                          

 

 

Zamestnávateľ: Kultúrne centrum Abova   

So sídlom: Bidovce 206, 044 45             

IČO: 42104 033  

rozpočtová  organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja  

Konanie: Mgr. Dominika Vojtková Částová –poverená vedením KCA       

 

a  

 

Zamestnanec: Peter Hogya 

Miesto narodenia:  

Rodné číslo:  

Trvale bytom:  

Stav:  

Tel.č:  

Číslo OP:  

Číslo účtu:  

 

uzatvárajú podľa §226 a nasl. Zákonníka práce /ZP/ túto dohodu o vykonaní práce: 

 

 

1. Dohodnutá práca /druh práce/: Pomoc a asistencia pri organizovaní podujatia Po stopách 

dargovských bojov v areáli pamätníka Víťazstva v dargovskom priesmyku. 

 

2. Dohodnutý rozsah pracovného času:  max. 10 hodín 
 

3. Pracovná úloha bude vykonaná  dňa 29.8.2018 v čase od 7:00 hod. do 17:00 hod. 
 

4. Zamestnanec bude vykonávať práce:  osobne 
 

5. Dohodnutá odmena:  25 eur     

 

6. Odmena za vykonanú prácu je splatná priebežne mesačne po odovzdaní práce vo výplatnom 

termíne miezd na účet  

 

7. Zamestnanec je povinný najmä vykonávať prácu zodpovedne a riadne a dodržiavať podmienky 

dohodnuté v tejto dohode, dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nim vykonávanú, 

najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavať ostatné 

predpisy vzťahujúce sa na prácu nim vykonávanú a riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami 

a strážiť a ochraňovať majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím. 

 

8. Zamestnanec sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach a osobných údajoch, o 

ktorých sa dozvedel pri plnení pracovnej úlohy, ktoré v záujme zamestnávateľa majú byť utajené, 

a nekonať v rozpore s jeho oprávnenými záujmami. 

 



9. Zmluvné strany s obsahom dohody o vykonaní práce súhlasia a porozumeli jej, čo potvrdzujú 

svojim podpisom. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch právne rovnocenných rovnopisoch, z ktorých 

jedno vyhotovenie dostane zamestnanec a jedno vyhotovenie zamestnávateľ. 

 

 

Ako dotknutá osoba v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svoj súhlas na spracovanie 

a uchovávanie osobných údajov na personálne, mzdové spracovanie v súlade s osobitnými zákonmi. 

Poskytovateľ údajov vyhlasuje, že týmto je včas a riadne informovaný o spracovávaní a získavaní jeho osobných 

údajov. Informácie budú spracovávané a uchovávané pre účely evidencie Kultúrneho centra Abova, Bidovce. 

 

Súhlasím / nesúhlasím so zverejňovaním kolektívnych fotografií a fotografií z vyššie uvedeného podujatia na oficiálnej 
webovej stránke Kultúrneho centra Abova, na oficiálnej webovej stránke vášho zriaďovateľa (web.vucke.sk), na 
sociálnych sieťach oboch organizácií a internej  fotodokumentácii.  Tento súhlas udeľujem aj na archiváciu 
vyhotovených fotografií počas zákonom stanovenej lehoty, alebo po dobu písomného odvolania. 
 

 

 

 

 

V Bidovciach dňa 28.8.2018 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

...............................................                                                                  ........................................................................... 

         zamestnanec                                                                             zamestnávateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


