Zmluva o koordinácií prác zamestnancov
prijatých na základe Dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu
opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie uzavretej
medzi obcou Krasňany a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podľa §50j zákona č. 5/2004
Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Zmluvné strany:
Zamestnávateľ:
Obec Krasňany
V zastúpení:
Ing. Miroslav Bielka, starosta obce
Sídlo:
Obecný úrad Krasňany č. 22, 013 03 Varín
IČO:
00321401
DIČ:
2020677538
(ďalej len „zamestnávateľ" v príslušnom gramatickom tvare)
a
Koordinátor stavebných prác: EKOSTAV Oščadnica, s. r. o.
Sídlo:
023 01 Oščadnica č. 19
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vo vložke: 20414/L
V zastúpení:
Ing. Pavol Šutý, konateľ
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s., pobočka Čadca
Číslo účtu:
1086768-006/1111
IČO:
44063865
IČ DPI-I:
SK2022592572
Tel,fax:
041/4382218
Email:
ekostav@ekostavoscadnica.sk
Odborný garant
Ing. Pavol Šutý, konateľ
(ďalej len "koordinátor" v príslušnom gramatickom tvare)
Zmluvné strany sa dňa 30.12.2011 dohodli na tomto znení zmluvy o koordinovaní prác
zamestnancov (ďalej len „zmluva"):
Článok T
Touto zmluvou sa koordinátor zaväzuje koordinovať zamestnancov obce Krasňany
prijatých na základe Dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu
opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie uzavretej
medzi obcou Krasňany a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „zamestnanci") pri
vykonávaní dohodnutých prác a v súvislosti s tým uvedeným zamestnancom:
ukladať pracovné úlohy,
prideľovať, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu,
dávať im za tým účelom záväzné pokyny,
preškoliť ich ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o čom je potrebné spísať
zápisnicu,
zaisťovať ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Článok II
Miestom výkonu koordinácie zamestnancov je katastrálne územie obce Krasňany.

Článok III
Koordinácia zamestnancov vzniká dňom 30.12.2011 a uzatvára sa na dobu určitú
do 31.03.2012.
Článok IV
Zamestnancom nevzniká pracovný pomer ku koordinátorovi.

Článok V
Mzdu, ako aj náhradu mzdy bude po dobu výkonu dohodnutých prác poskytovať
zamestnancom zamestnávateľ.
Článok VI
Koordinácia zamestnancov sa končí dňom, keď uplynie doba, na ktorú boli zamestnanci
prijatí v zmysle dohody uvedenej v čl. I tejto zmluvy. Pred uplynutím tejto doby sa koordinácia
končí písomnou dohodou medzi zamestnávateľom a koordinátorom.

Článok VII
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu,
pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
Zmluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovenia
§ 47a anasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonom (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode obidvoch
zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi
zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a zákona
o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli
a na znak súhlasu ju podpisujú.
V Krasňanoch, dňa 30.12.2011
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