
DOHODA
o prevode �asti �innosti zamestnávate�a na iného zamestnávate�a

(�alej len „Dohoda o delimitácii")

Zmluvné strany

ISTRA CENTRUM,centrum pre vo�ný �as
Hradištná 43, 841 07 Bratislava
I�O: 30 810 493
DI�: 2020908208
Štatutárny orgán: Rastislav Šimkovi�, riadite�

(�alej ako „Prevodca")

a

Mestská �as� Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
I�O: 603 392
DI�: 2020919109
Štatutárny orgán: Milan Jambor, starosta

(�alej ako „Nadobúdate�")

�lánok I.
Predmet Dohody o delimitácii

1.  Nadobúdate� je zria�ovate�om Prevodcu ako príspevkovej organizácie, ktorá plní
okrem iných �inností i �innos� Turistickej informa�nej kancelárie Devínska Nová Ves
(�alej ako „TIK").

2.  Miestne zastupite�stvo mestskej �asti Bratislava-Devínska Nová Ves uznesením
�. 4/2/2012 schválilo d�a 14.02.2012 organiza�ný poriadok miestneho úradu
mestskej �asti, ktorého sú�as�ou je i organiza�ná štruktúra miestneho úradu
mestskej �asti. TIK má by� od 01.04.2012 sú�as�ou tejto organiza�nej štruktúry.

3.  Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na konkrétnych podmienkach
prevodu �asti �innosti Prevodcu, ktorou je TIK, na Nadobúdate�a (�alej ako
„Prevod").



4.  S Prevodom súvisí prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
dotknutých zamestnancov TIK, v súlade s § 28 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka
práce, a to z Prevodcu na Nadobúdateľa.

5.  Predmetom tejto Dohody o delimitácii sú organizačné a pracovnoprávne otázky
spojené s Prevodom a s prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.

Článok II.
Organiza čné a pracovnoprávne náležitosti

1.  Prevod sa uskutoční s účinnosťou od 01.04.2012.

2. Í S účinnosťou od 01.04.2012 sa uskutoční prechod práv a povinností
z pracovnoprávnych vzťahov dotknutých zamestnancov TIK, ktorými sú:

3. Od 01.04.2012 sa Nadobúdateľ bude považovať za zamestnávateľa zamestnancov
uvedených v bode 2 tohto článku Dohody o delimitácii.

4. Prevodca. zodpovedá za to, že ku dňu 01.04.2012 bude mať voči týmto
zamestnancom vysporiadané všetky splatné záväzky, resp. že z titulu doterajšej
existencie pracovnoprávnych vzťahov s uvedenými zamestnancami bude mať
vysporiadané všetky splatné záväzky voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni,
zdravotným poisťovniam. Mzda za mesiac marec 2012 bude vyplatená zo strany
Prevodcu dotknutým zamestnancom v riadnom výplatnom termíne.

5. Dňom 01.04.2012 je Nadobúdateľ povinný plniť si povinnosti z pracovnoprávnych
vzťahov voči prevedeným zamestnancom.

6. Prevodca odovzdá Nadobúdateľovi personálne a mzdové materiály týkajúce sa
pracovnoprávnych vzťahov dotknutých zamestnancov najneskôr do 25.03.2012.
O odovzdaní materiálov bude vyhotovený odovzdávací protokol.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda o delimitácii nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi
zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
na webovom sídle Prevodcu alebo Nadobúdateľa, a to podľa toho, ktorá zo
zmluvných strán ju zverejní skôr. Ustanovenia čl.ll ods. 1,2,3,4, a 5 tejto Dohody o
delimitácii však nadobudnú účinnosť dňa 1.4.2012.



2.  Zmeny tejto Dohody o delimitácii môžu byť uskutočnené len formou písomného
dodatku.

3.  Táto Dohoda o delimitácii je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá
zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.

4.  Zmluvné strany si túto Dohodu o delimitácii prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa V Bratislave dňa


