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Dohoda o hmotnej zodpovednosti 

uzatvorená podľa § 182 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov 

 

                       

Zamestnávateľ:         Environmentálny fond  

Sídlo:                         Nevädzová 5, 821 01 Bratislava 

IČO:             30796491 

Štatutárny zástupca:  Ing. Ľubomír Vačok, riaditeľ              

Zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

V súlade s § 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme za 

zamestnávateľa koná: Ján Budaj, minister životného prostredia Slovenskej republiky. 

 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

 

                                   a 

 

Zamestnanec:            Ing. Ľubomír Vačok 

narodený:             

trvalé bydlisko:           

 

(ďalej len „zamestnanec“) 

 

uzatvárajú túto dohodu o hmotnej zodpovednosti: 

 

 
1. Zamestnanec v súvislosti s uzatvorením dohody o hmotnej zodpovednosti prevzal zmysle 

§ 182 Zákonníka práce zodpovednosť za zverené ceniny – palivovú kartu Slovnaft na 

základe protokolu o odovzdaní a prevzatí palivovej karty Slovnaft zo dňa 21.1.2021 

 

2.   Zamestnanec sa zaväzuje: 

 všetky hodnoty riadne a priebežne vyúčtovať a urobiť všetko, aby nevznikali škody 

na zverenom majetku, 

 preberá na základe tejto dohody hmotnú zodpovednosť za prevzaté a zverené hodnoty 

uvedené v bode l ako aj hodnoty, ktoré prevezme v súvislosti s vykonávaním svojej 

funkcie, 

 preberá zodpovednosť i za prípadný schodok na týchto hodnotách, pokiaľ by 

nepreukázal, že tento schodok nezavinil. 

 

3. Pre prípad zisteného schodku na zverených hodnotách,  za ktoré prevzal hmotnú zodpoved-  

    nosť, sa zamestnanec zaväzuje nahradiť ho v plnej finančnej hodnote. 
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4. Zamestnanec sa zaväzuje upozorniť bez meškania  svojho nadriadeného  na  všetky nedos-  

    tatky,  ktoré by znemožňovali správne vykonávať svoju funkciu spojenú s  hmotnou zodpo-      

    vednosťou, a to písomne. 

  

5. Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvoriť a dodržiavať také pracovné podmienky,  ktoré  by  za- 

    mestnancovi umožňovali riadne vykonávať funkciu spojenú s hmotnou zodpovednosťou. 

     

6. Táto dohoda zaniká ukončením pracovného pomeru a odstúpením v zmysle § 183 Zákonní- 

    ka práce. 

 

7. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu  a účinnosť nasledujúci deň po  dni  zve- 

    rejnenia. 

 

 

V Bratislave, dňa      V Bratislave dňa  

 

 

 

 

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

Ing. Ľubomír Vačok             Ján Budaj 

                    minister životného prostredia 

                             Slovenskej republiky  
 

 

 

 

 


