
Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní 
 
 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi 
účastníkmi: 
 
Kysucká knižnica v Čadci, so sídlom Ul.17. novembra 1258, 022 01 Čadca, zastúpená PhDr. 
Jankou Bírovou, riaditeľkou, IČO: 36 145 068 
ďalej len ako „zamestnávateľ“ alebo „účastník tejto dohody“ 
 

a 
 
Elena Čarnecká 
ďalej len „zamestnanec“ alebo „účastník tejto dohody“ 
 
 
 

I. 
 
1.1 Okresný súd Čadca rozsudkom sp. zn. 10Cpr/4/2013, IČS: 5313211885, zo dňa 

22.10.2015 rozhodol o. i. tak, že: 
  

- určuje, že výpoveď z pracovného pomeru daná zamestnávateľom zamestnancovi listom 

zo dňa 8.7.2013, ktorou má pracovný pomer zamestnanca k zamestnávateľovi skončiť 

dňom 31.10.2013, je neplatná; 

 

- určuje, že pracovný pomer zamestnanca k zamestnávateľovi založený pracovnou 

zmluvou zo dňa 30.6.2006 trvá. 

 

1.2 Nakoľko účastníci tejto dohody nevyužili svoje právo a voči predmetnému vyššie 
uvedenému rozsudku sa neodvolali, tento nadobudol právoplatnosť dňa 30.3.2016. 

 
1.3 Účastníci tejto dohody považujú za potrebné poukázať na odôvodnenie citovaného 

rozsudku ako aj na skutočnosť, že zamestnanec je v Kysuckej knižnici v Čadci 
zamestnaný už od 1.7.1986, teda takmer 30 rokov. Medzitým v roku 2006 sa síce 
podpisovali nové pracovné zmluvy, ale pracovný pomer sa skutočne začal 1.7.1986. Celý 
ten čas si zamestnanec svoje pracovné povinnosti plnil svedomito a snažil sa v práci 
podávať v rámci svojich možností čo najlepšie výkony o čom svedčia výpovede svedkov 
– kolegov v rámci predmetného súdneho konania. 

 
 
1.4 Zamestnanec zamestnávateľovi listom zo dňa 17.10.2013 oznámil, že výpoveď zo dňa 

8.7.2013 je neplatná a súčasne žiadal, aby mu zamestnávateľ naďalej prideľoval prácu, 
nakoľko pracovný pomer trvá. Účastníci tejto dohody zhodne uvádzajú, že zamestnávateľ 
začal zamestnancovi opätovne prideľovať prácu až dňom 31.3.2016, ktorým dňom 
zamestnanec opätovne nastúpil do práce. 

 
 

II. 
 



2.1 Podľa ustanovenia § 79 ods. 1 Zákonníka práce: 
Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil 

pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil 

zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa 

nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo 

požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný 

zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho 

priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom 

zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd 

rozhodne o skončení pracovného pomeru. 

 
2.2 Podľa ustanovenia § 79 ods. 2 Zákonníka práce: 

Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 

mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas 

presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 

mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za 

čas 36 mesiacov. 

 
 
 

III. 
 
3.1 Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že majú záujem usporiadať medzi sebou všetky nároky 

a záväzky z titulu neplatného skončenia pracovného pomeru, o ktorých medzi nimi 
prebehla mimosúdna písomná komunikácia, a to nasledovným spôsobom. 

 
 
 

IV. 
 
4.1 Zamestnávateľ uhradí zamestnancovi náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného 

pomeru za obdobie od 1.3.2014 do 30.3.2016 vrátane, ktorá mzda v hrubom predstavuje 
sume 13 751,26 € (slovom trinásťtisícsedemstopäťdesiatjeden Eur 26/100) na účet 
IBAN.................................................  v  4-och splátkach:  
1.splátka : brutto 3 437,82 €, za obdobie od 3/2014 do 8/2014, bude vyplatená v mesiaci 
8/2016  do 14.8.2016  
2.splátka : brutto 3 437,82 €, za obdobie od 9/2014 do 2/2015, bude vyplatená v mesiaci 
9/2016  do 14.9.2016 
3.splátka : brutto 3 437,82 €, za obdobie od 3/2015 do 8/2015, bude vyplatená v mesiaci 
10/2016  do 14.10.2016 
4.splátka : brutto 3 437,80 €, za obdobie od 9/2015 do 30.3.2016, bude vyplatená 
v mesiaci 11/2016  do 14.11.2016 

 
4.2 V zmysle článku 29 ods. 5 Kolektívnej zmluvy platnej od 1.4.2015 zamestnávateľ v lehote 

do 31.8.2016 poskytne zamestnancovi obvyklým spôsobom stravné za obdobie od 
1.4.2015 do 31.3.2016 vrátane, ktoré stravné predstavuje 249 stravných lístkov x 3,50 €/1 
stravný lístok. 

 
4.3 Zamestnávateľ prevedie 30 dní riadnej dovolenky z kalendárneho roka 2015 do nároku 

zamestnanca na riadnu dovolenku za kalendárny rok 2016. 



 
4.4 Zamestnanec pre účely mimosúdnej dohody upúšťa od nárokov, ktoré predstavujú mzdu 

za obdobie od 1.11.2013 do 28.2.2014 vrátane (4 mesiace), nakoľko v minulosti 
zamestnávateľ preplatil zamestnancovi v súvislosti so skončením (neplatným) pracovného 
pomeru odstupné vo výške 4-mesačného platu. Zamestnanec si neuplatňuje preplatenie 
riadnej dovolenky za alikvotnú časť kalendárneho roka 2013 a za celý kalendárny rok 
2014. 

 
 

V. 
 
5.1 Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že týmto sú vysporiadané všetky vzájomné práva 

a povinnosti vyplývajúce im z titulu vyššie uvedeného neplatného skončenia pracovného 
pomeru a že žiadne iné nároky z tohto titulu voči sebe nemajú a ani mať nebudú a že 
všetky svoje sporné práva a povinnosti považujú v celom rozsahu za vysporiadané. 

 
5.2 Právne pomery touto dohodou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
 
 
5.3 Účastníci tejto dohody prehlasujú, že túto dohodu uzatvorili slobodne a vážne, že dohoda 

nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýchodných podmienok, dohodu si riadne 
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak svojho súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne 
podpísali. 

 
5.4 Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom po jej 

podpise jeden rovnopis obdrží zamestnávateľ a jeden zamestnanec. 
 

5.5 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi tejto dohody a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke zamestnávateľa. 

 
 
 
V Čadci, dňa 28.07.2016       
 
 
 
 
 
 
 
.............................................    ................................................ 
  
  zamestnávateľ      zamestnanec 
 


