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DOHODA O ZRUŠENÍ DOHODY O HMOTNEJ 

ZODPOVEDNOSTI 
uzatvorená podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Zákonník práce“) 

 

medzi účastníkmi dohody: 

 

 

Zamestnávateľ:                                                       Environmentálny fond  

Sídlo:       Nevädzová 5, 821 01  Bratislava  

IČO:       30 796 491  

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. 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

 

a  

 

Zamestnanec:     Mgr. Michaela Kroková 

Narodený:       

Trvale bytom:       

(ďalej len „zamestnanec“) 

 

(ďalej spoločne len „účastníci dohody“) 

 

I.  

Úvodné ustanovenia 

1. Zamestnanec a zamestnávateľ uzatvorili dňa 01.02.2017 pracovnú zmluvu č. V 1335/2017 zo 

dňa 30.01.2017 v znení dodatku č. 1 zo dňa 02.06.2017 a dodatku č. 2 zo dňa 21.01.2021,  na 

základe ktorej zamestnanec vykonáva dohodnutý druh práce: manažér komunikácie.   

 

2. Účastníci dohody uzatvorili dňa 05. júna 2019 dohodu o hmotnej zodpovednosti (ďalej len 

„dohoda o hmotnej zodpovednosti“), v zmysle ktorej zamestnanec prevzal  zodpovednosť za 

zverenú finančnú hotovosť – preddavok na poštovné a drobný nákup v prípade 

zastupovania počas súčasnej neprítomnosti manažéra hospodárskej správy a manažéra IT pri 

preberaní a odovzdávaní listových a balíkových zásielok a zabezpečení drobného nákupu. 

 

 

II.  

Predmet dohody 
 

 



1. Účastníci dohody sa dohodli na zrušení dohody o hmotnej zodpovednosti. Dohoda o hmotnej 

zodpovednosti sa ruší z dôvodu platnosti novej pracovnej náplne zamestnanca zo dňa 

21.01.2021, podľa ktorej zamestnanec už nezastupuje počas súčasnej neprítomnosti manažéra 

hospodárskej správy a manažéra IT pri preberaní a odovzdávaní listových a balíkových 

zásielok a zabezpečení drobného nákupu.  

II.  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto dohoda o zrušení  dohody o hmotnej zodpovednosti nadobúda platnosť dňom jej podpisu  

dňom jej podpisu obomi účastníkmi dohody a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia. 

 

2. Táto dohoda o zrušení  dohody o hmotnej zodpovednosti je vyhotovená v dvoch rovnopisoch 

s platnosťou originálu, pričom zamestnanec obdrží jeden rovnopis a zamestnávateľ dva 

rovnopisy. 

 

3. Na právne vzťahy touto dohodou o zrušení  dohody o hmotnej zodpovednosti neupravené sa 

vzťahuje Zákonník práce v platnom znení a ustanovenia iných relevantných právnych 

predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. 

 

4. Zamestnávateľ a zamestnanec si dohodu o zrušení dohody o hmotnej zodpovednosti riadne 

prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a vyhlasujú, že ju 

neuzatvárajú pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú 

svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

 

V Bratislave dňa 26.01.2021       V Bratislave dňa 26.01.2021 

 

 

 

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

      Mgr. Michaela Kroková                                                           Ing. Ľubomír Vačok                                                              

                                riaditeľ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


