
KRRZ_Z_2021_04 

DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 
NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY 

uzatvorená podľa ustanovení  § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov v spojení s  § 215 ods. 1, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov a čl. 3 a čl. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti 

(ďalej len "Dohoda") 

medzi 

Organizáciou 
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
Sídlo:  ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 
IČO: 42263051 
v zastúpení: Ing. Viktor Novysedlák, výkonný riaditeľ 
(ďalej aj „KRRZ“)

a 

Mgr. Jánom Tóthom, M.A., predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, 
trvale bytom:  
rodné číslo:  
dátum narodenia:  

(ďalej aj „predseda rady“ a spolu s organizáciou len „strany Dohody")    

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1.1. Strany Dohody majú medzi sebou uzatvorenú na základe ustanovení § 51 a § 853 ods. 1 
Občianskeho zákonníka v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2, § 262 ods. 1 a 2 a § 566 až § 576 
Obchodného zákonníka a s čl. 3 a čl. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej 
zodpovednosti Zmluvu o podmienkach výkonu funkcie predsedu Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť. 

1.2. KRRZ na základe výsledku verejného obstarávania uzatvorila dňa 1.2.2021 Zmluvu 
o operatívnom nájme vozidla a poskytovaní  služieb s tým spojených č. KRRZ_Z_2021/21
medzi KRRZ a ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „leasingová zmluva“), a ktorej podmienky 
sa primerane vzťahujú aj na túto dohodu. 

Článok 2 
Predmet a účel Dohody 

2.1. Predmetom Dohody je úprava vzťahov medzi stranami Dohody pri užívaní služobného 
motorového vozidla/motorových vozidiel, ktorého držiteľom, resp. nájomcom na základe 
zmluvy o operatívnom leasingu je organizácia. 

2.2. Organizácia zveruje predsedovi rady služobné motorové vozidlo (ďalej len „SMV") bližšie 
špecifikované v prílohe č. 1 Dohody, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody  spolu s 
príslušenstvom do dočasného užívania, a to na plnenie pracovných povinností, ako aj na 
súkromné účely v súlade s rozhodnutiami Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a vnútornými 
pracovnými predpismi v aktuálnom znení. Organizácia zveruje predsedovi rady SMV do 
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dočasného užívania na služobné účely, ako aj na súkromné účely od účinnosti Dohody do 
ukončenia Dohody podľa článku V. Dohody, alebo do zániku funkcie predsedu rady (čl. 3, 
ods. 5 zákona č. 493/2011 Z.z), podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. 

2.3. Iné obvyklé pracovné miesto na účely tejto dohody je miesto trvalého a prechodného bydliska, 
ak v jednotlivých prípadoch ako iné obvyklé pracovné miesto nebude určené iné miesto na 
základe vnútorných predpisov organizácie; cesty z miesta trvalého alebo prechodného 
bydliska do miesta výkonu práce a z miesta výkonu práce do miesta trvalého alebo 
prechodného bydliska sa na účely tejto zmluvy považujú za pracovné cesty. Za pracovné cesty 
sa považujú všetky cesty spojené s výkonom funkcie predsedu rady. 

2.4. Predseda rady  v čase  uzatvorenia  Dohody  spĺňa  podmienky na pridelenie SMV v súlade  s 
vnútornými predpismi.  

2.5. Predseda rady sa podpisom tejto Dohody zaväzuje uhrádzať náklady, súvisiace s prevádzkou 
SMV na súkromné účely vynaložené organizáciou, a to na základe zrážok z odmeny.  

2.6. Predseda rady si je vedomý, že používanie SMV na súkromné účely je jeho nepeňažným 
príjmom, ktorý sa zahŕňa do základu dane z príjmu fyzických osôb v súlade s § 5 ods. 3 písm. 
a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a v tejto súvislosti
podpísaním tejto Dohody vyjadruje súhlas so zvýšením svojho daňového základu v súlade s 
platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Článok 3 
Práva, povinnosti a zodpovednosť  strán Dohody 

3.1. Predseda rady  ako vodič: 
3.1.1. Je zodpovedný  za správne a hospodárne  nakladanie so zverenými  hodnotami, ktorými 

sú SMV, príslušenstvo SMV, zverené doklady a ceniny (napr. karta PHM ak mu bola 
pridelená). 

3.1.2. Je povinný zabezpečiť zverené hodnoty pred ich odcudzením resp. zneužitím tretími 
stranami, pričom je povinný využiť všetky technické prostriedky za týmto účelom 
inštalované v príslušnom SMV; motorové vozidlo po odstavení zabezpečiť 
nainštalovaným bezpečnostným zariadením. 

3.1.3. Je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy 
organizácie. 

3.1.4. Je povinný zúčastňovať sa periodického školenia vodičov a lekárskych prehliadok,  ktoré  
nariadi organizácia. Podpísaním tejto dohody zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený 
z predpisov bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, bol 
preskúšaný z uvedených predpisov a prednášaným témam porozumel. 

3.1.5. Jazdu mimo územia SR môže predseda rady vykonať len za podmienky, že pri takejto 
jazde platia dojednané podmienky poistenia (zákonné a havarijné). 

3.1.6. Je povinný dodržiavať ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Dohody a z vnútorných 
právnych predpisov. 

3.1.7. V prípade akejkoľvek dopravnej nehody, škodovej udalosti, v prípade vykradnutia SMV, 
resp. inej poistnej udalosti je povinný: 
a) o vzniknutej udalosti bezodkladne (telefonicky) informovať asistenčné služby 

leasingovej spoločnosti podľa podmienok, s ktorými bude pri prevzatí SMV 
oboznámený (služba 24/7) a postupovať podľa ich pokynov; následne je povinný 
podať informáciu sekretariátu KRRZ, 

b) zapísať si evidenčné číslo motorového vozidla účastníka nehody, meno a
priezvisko vodiča a priamych svedkov dopravnej nehody,
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c) v prípade, že si to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, privolať
bezodkladne   na  miesto  udalosti   políciu  za   účelom  prešetrenia   udalosti a
spísania protokolu v súlade s predpismi cestnej premávky a vnútornými
predpismi, zotrvať na mieste do príchodu polície, nevykonať žiadne opatrenia,
ktoré by boli na ujmu riadneho vyšetrenia udalosti,

d) vykonať opatrenia tak, aby nedošlo k ďalším škodám,
V prípade, že organizácii vznikne škoda z dôvodu nedodržania uvedeného postupu, 
bude vzniknutá škoda predložená škodovej komisii za účelom jej prerokovania. 

3.1.8. Je povinný bezodkladne nahlásiť sekretariátu KRRZ akékoľvek zmeny osobných údajov 
a skutočností, ktoré súvisia s touto dohodou alebo vyplývajú z vnútorných predpisov. 

3.1.9. Vodič SMV, ktorému bolo SMV zverené do starostlivosti: 
a) je povinný udržiavať SMV v dobrom technickom stave, zabezpečovať na náklady

KRRZ jeho bežnú údržbu (ako je napr. pravidelné umývanie a čistenie interiéru)
b) je  povinný  zabezpečiť  alebo  požadovať  vykonanie  bežnej  údržby  SMV  v

súlade s pravidlami definovanými vo vnútorných predpisoch a odporúčaniami
výrobcu,

c) je povinný viesť o prevádzke zvereného motorového vozidla predpísanú evidenciu
a túto predkladať za vykazovaný mesiac do piatich pracovných dní po skončení
mesiaca v nasledujúcom mesiaci na sekretariát KRRZ,

d) je povinný pohonné hmoty na služobné účely, ako aj iné nevyhnutné výdavky
spojené s prevádzkou a údržbou (vrátane nákupu autodoplnkov) hradiť výhradne
služobnou kreditnou kartou a predložiť doklad o ich zakúpení;

e) je zodpovedný za časovú a vecnú správnosť všetkých dokladov vystavovaných   v
zmysle vnútorných predpisov, ako aj za termíny  ich odovzdania,

3.2. Organizácia  je povinná a zodpovedná: 
a) odovzdať predsedovi rady SMV v technickom stave zodpovedajúcom bezpečnej

prevádzke spolu s predpísaným vybavením/príslušenstvom v súlade s platnými
právnymi predpismi týkajúcimi sa cestnej premávky,

b) protokolárne odovzdať predsedovi rady SMV vrátane povinnej výbavy a príslušenstva,
c) protokolárne prevziať od predsedu rady SMV po skončení platnosti tejto Dohody,
d) znášať všetky náklady súvisiace s prevádzkou SMV, jeho opravami a údržbou, vrátane

úhrady cestnej dane a ceny diaľničných známok  a cestného mýta; organizácia uhrádza
náklady na čistenie interiéru a umývanie motorového vozidla a iné nevyhnutné výdavky
spojené s prevádzkou a údržbou (vrátane nákupu autodoplnkov).

e) je zodpovedná za uzatvorenie zákonného a havarijného poistenia SMV pre geografické
územie celej Európy,

f) zahrnúť predsedovi rady do základu dane z príjmov zo závislej činnosti za SMV na účely
špecifikované v článku 1 Dohody v súlade s ust. § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.
z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov príjem vo výške 1% (slovom
jedno percento):
- v prvom roku zaradenia SMV do užívania zo vstupnej ceny SMV za každý aj začatý 

kalendárny mesiac; ak ide o prenajaté SMV, vychádza sa z obstarávacej ceny u 
pôvodného vlastníka, a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého SMV, pričom 
ak vo vstupnej cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, vstupná cena sa o 
túto daň zvýši; 

- v nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch od zaradenia SMV do užívania zo 
vstupnej ceny SMV podľa predchádzajúcej odrážky tohto písmena a odseku 
Dohody, každoročnej zníženej o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho 
roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytovania  na používanie na 
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služobné a súkromné účely, pričom na účely výpočtu nepeňažného príjmu sa 
vstupná cena SMV podľa predchádzajúcej odrážky tohto písmena a odseku tejto 
Dohody zvýši o sumu technického zhodnotenia SMV vykonaného v týchto 
rokoch. 

V prípade, ak sa SMV stane nepojazdným, v dôsledku čoho predseda rady stratí možnosť 
SMV užívať na účely podľa tejto Dohody po dobu celého kalendárneho mesiaca 
a predseda rady túto skutočnosť organizácii bez zbytočného odkladu oznámi, 
organizácia nezahrnie predsedovi rady 1% z ceny motorového vozidla podľa tohto 
písmena a odseku tejto Dohody do základu dane z príjmov zo závislej činnosti za 
príslušný kalendárny mesiac, počas ktorého nemal predseda rady možnosť SMV vôbec 
užívať. 

Článok 4 
Zodpovednosť za škodu 

4.1. Predseda rady zodpovedá za SMV a jeho vybavenie/príslušenstvo prevzaté na základe 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla podľa tejto Dohody. 

4.2. Predseda rady zodpovedá za škody spôsobené organizácii v súvislosti s vedením SMV v súlade 
s § 420 Občianskeho zákonníka a § 215 ods. 1 Zákonníka práce. 

Článok 5 
Dohoda o zrážkach z odmeny 

5.1. Strany Dohody uzatvárajú v súlade s ustanovením § 420 Občianskeho zákonníka, § 20 ods. 2 
v spojení s § 215 ods. 1, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších právnych 
predpisov pre prípad vzniku nároku organizácie na náhradu škody na SMV voči 
zamestnancovi alebo na náhradu akejkoľvek škody spôsobenej organizácii zo strany predseda 
rady v súvislosti so zverením alebo užívaním SMV, dohodu o zrážkach z odmeny predsedu 
rady, a to na zabezpečenie pohľadávky (aj budúcej) organizácie voči predsedovi rady. Ak 
predseda rady svoju peňažnú povinnosť na náhradu škody voči organizácii riadne a včas 
nesplní, organizácia je oprávnená vykonať zrážky z odmeny predsedu rady a tieto poukázať 
na svoj účet, s čím predseda rady vyjadruje svoj výslovný súhlas. Strany dohody sa pre tento 
prípad dohodli na mesačných zrážkach z odmeny v maximálnej výške rovnajúcej sa výške 
pohľadávky zamestnávateľa, nie však v rozsahu presahujúcom výšku zrážok z odmeny 
povolenú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5.2. Predmetom dohody o zrážkach z odmeny sú aj pravidelné mesačné zrážky z odmeny predsedu 
rady vo výške 20% hodnoty celkových skutočne čerpaných pohonných hmôt (ďalej len „PHM) 
za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak počet najazdených kilometrov nemá vplyv na 
zvýšenie mesačného nájomného. V prípade zvýšenia mesačného nájomného z dôvodu naviac 
najazdených kilometrov sa zrážka z odmeny navýši o hodnotu navýšenia mesačného nájmu 
a hodnotu čerpaných pohonných hmôt v plnom rozsahu.  

Článok 6 
Doba platnosti Dohody a jej ukončenie 

6.1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej účinnosti do zániku funkcie predsedu rady za 
predpokladu, že sa nezmenia podmienky pre uzatvorenie tejto Dohody. 

6.2. Pred skončením trvania tejto Dohody je túto Dohodu možné ukončiť: 
a) dohodou strán Dohody, 
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b) odstúpením od tejto dohody organizáciou, 
c) odstúpením od tejto dohody predsedom rady, 
d) výpoveďou stranami Dohody. 

6.3. Organizácia má právo odstúpiť od tejto Dohody, ak : 
a) predseda rady stratí spôsobilosť na vedenie motorového vozidla, 
b) skončí sa platnosť zmluvy o operatívnom leasingu k motorovému vozidlu,
c) rozhodnutím Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dôjde k odňatiu nároku na SMV

6.4. Predseda rady má právo odstúpiť od tejto Dohody v prípadoch ustanovených všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

6.5. Oznámenie o odstúpení od tejto Dohody musí byť podpísané oprávnenou osobou za stranu 
Dohody a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej strane Dohody. 

6.6. Predseda rady môže vypovedať túto Dohodu písomnou výpoveďou s jednomesačnou 
výpovednou lehotou aj bez uvedenia dôvodov. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená organizácii. 

6.7. Ku dňu skončenia platnosti tejto Dohody je zamestnanec povinný protokolárne odovzdať 
SMV spolu s vybavením/príslušenstvom, dokladmi a predpísanou evidenciou. 

Článok 7 
Záverečné  ustanovenia 

7.1. Strany Dohody sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto Dohody sa považuje v 
konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto 
písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku (pošta, 
kuriér) vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, 
považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej 
doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre 
doručovanie je rozhodná adresa strán Dohody uvedená v záhlaví tejto Dohody. 

7.2. Akákoľvek zmena tejto Dohody sa môže urobiť len formou chronologicky očíslovaných 
písomných dodatkov k nej, ak nie je v tejto Dohode uvedené inak. 

7.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto Dohody budú strany Dohody riešiť predovšetkým 
dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, bude spor predložený na 
rozhodnutie príslušnému súdu. 

7.4. Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo strán Dohody obdrží po 
jednom vyhotovení. 

7.5. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými osobami oboch strán 
Dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 
1 Občianskeho zákonníka. 

7.6. Strany Dohody potvrdzujú, že táto Dohoda bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a 
zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s touto 
dohodou k nej pripájajú svoje podpisy. 

7.7. Príloha č.1- Špecifikácia SMV 

V Bratislave dňa 1.2.2021     V Bratislave dňa 1.2.2021 

............................................. 
Mgr. Ján Tóth, M.A. v.r. 

predseda rady 

............................................. 
Ing. Viktor 

Novysedlák, v.r. 
výkonný riaditeľ KRRZ

pečiatka 
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Príloha č. 1 
 
 

SLUŽOBNÉ  MOTOROVÉ VOZIDLO 
NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY: 

Špecifikácia 
 
 
 

Značka, typ:   Audi A6 

Dátum zaradenia do užívania: 25.06.2018 

EČV:  BL127UN 

Obstarávacia cena:  51.564 EUR s DPH (42.970,00 EUR bez DPH) 

 
                                   
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 




