Dohoda o brigádnickej práci študenta
uzatvorená podľa ust. § 227 a § 228 Zákonníka práce (zákona č. 311/2001 Z. z.)
medzi:
Zamestnávateľ:

Tatra banka, a.s.
so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,
zastúpený Ing. Mária Zajacová,
IČO 12345678,
DIČ 1598745632100,
IČ DPH 52685135588,
zapísaný v registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sa, vložka č. 45/A,
(ďalej len ako ,,zamestnávateľ“)
a

Zamestnanec:

Bc. Jožko Mrkvička,
nar. 15.03.1994, rodné číslo 945615/1158,
trvale bytom Kvetová 1, 924 01Galanta,
číslo účtu 56212563/0900,
študent dennej formy vysokoškolského štúdia,
(ďalej len ako ,,zamestnanec“)

(spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ,,zmluvná strana“)
uzatvorili dnešného dňa dohodu o brigádnickej práci študenta (ďalej len ako ,,dohoda“) za
nasledovných podmienok:
Čl. I
Predmet dohody
1. Zamestnanec sa zaväzuje, že bude pre zamestnávateľa pripravovať podklady,
pripravovať návrhy na vydanie platobného rozkazu, vyhľadávať materiály, judikáty
a rešerše a plniť administratívne práce a iné úlohy podľa nariadení zamestnávateľa.
Čl. II.
Trvanie dohody
1. Táto dohoda o brigádnickej práci študenta sa uzatvára na dobu určitú, počnúc dňom
14.12.2015 do 14.06.2016.

2. Zamestnanec sa zaväzuje, že bude predmet tejto dohody uvedený v Čl. I. vykonávať
pre zamestnávateľa osobne, v rozsahu 20 hodín týždenne, každý deň v týždni od 8.00
hod do 12.00 hod., v termíne od 14.12.2015 do 14.06.2016, t.j. na 6 mesiacov.
Čl. III.
Odmena
1. Zamestnancovi je priznaná dohodnutá odmena vo výške 3,00 eur (slovom: tri eurá) za
každú odpracovanú hodinu.
2. Odmena je splatná najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na účet
zamestnanca, číslo účtu: 56212563/0900.
Čl. IV.
Osobitné ustanovenia
1. Zamestnanec sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné
predpisy zamestnávateľa a predpisy na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri
vykonávaní predmetu tejto dohody.
2. Za zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnancom počas vykonávania predmetu
tejto dohody uvedeného v Čl. I. sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zákonníka práce
(zákona č. 311/2001 Z. z.).
Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákonníka
práce, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
2. Zmeny a doplnky tejto dohody sa môžu vykonať výlučne písomne formou dodatkov
schválených oboma zmluvnými stranami.
3. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, jeden exemplár pre zamestnávateľa
a jeden exemplár pre zamestnanca.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento právny úkon učinili slobodne, bez psychického
a fyzického nátlaku, že sú plne spôsobilí na právne úkony a že ich zmluvná voľnosť
nie je ničím obmedzená.
5. Dohoda bola zmluvnými stranami prečítaná a na znak súhlasu vlastnoručne podpísaná.

V Bratislave, dňa 13.12.2015
Zamestnávateľ:

Zamestnanec:

.........................................................
Tatra banka, a.s.- Ing. Mária Zajacová

.....................................................
Bc. Jožko Mrkvička

