
Slovenská republika – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Vojenský útvar 2790 ŽILINA

DOHODA O NÁHRADE ŠKODY

Slovenská republika – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

so sídlom v Bratislave, Kutuzovova 8

zastúpená: 

Č.

veliteľ útvaru

EL5/1-2-21-1/2021

podplukovník Ing. Miroslav MODROCKÝ

(ďalej len „oprávnený“)

(ďalej len „povinný“)

d o h o d l i   s a   t a k t o :

Čl. 1

(1) Povinný podpisom tejto dohody potvrdzuje, že zodpovedá za škodu podľa § (napr. § 179, 182, 185 ods. 1 

zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov v spojení s § 217 ods. 1 zákona č. 281/2015 

Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a podľa § 212 ods. 1 

zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznáva 

svoju zodpovednosť za škodu čo do výšky a dôvodov a povinnosť túto škodu nahradiť oprávnenému v sume:

ktorú spôsobil tým, že:8,59 €

u menovaného došlo k strate materiálu, ktorý  prevzal na základe písomného potvrdenia a nepredložil ho k 
vyúčtovaniu. Menovaný nepreukázal, že stratu nezavinil.

31.10.2021v lehote najneskôr do 

b) v pravidelných mesačných splátkach v sume počnúc dňom 

splatných vždy k 15. dňu každého kalendárneho mesiaca

__________________________

1) § 212 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Nehodiace sa prečiarknite.

2)

a) jednorazovo v lehote do

(2) Oprávnený a povinný sa dohodli, že sumu uvedenú v odseku 1 uhradí povinný oprávnenému počas trvania 

služobného pomeru a po jeho skončení     takto:

2)

2)

1)

2)2. v pokladni oprávneného,

1.	na účet č. ....................................................... v Štátnej pokladnici,

     

1. v pokladni oprávneného,

2. poštovými poukážkami,      

3.zrážkami z platu.

vojenská hodnosť, akademický titul, meno, priezvisko a funkcia veliteľa

vojenská hodnosť, akademický titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko

                                        a funkcia profesionálneho vojaka

2)

-

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX



(3) Povinný sa zaväzuje, že ak mesačnú splátku podľa odseku 2 písm. b) neuhradí riadne a v dohodnutom termíne, 

uhradí celú dlžnú sumu alebo jej zostatok jednorazovo v lehote určenej oprávneným. Ak povinný ani v lehote 

určenej oprávneným nezaplatí celú dlžnú sumu alebo jej zostatok, oprávnený si od nasledujúceho 

(4) Uvedená škoda je evidovaná v IIS SAP v module evidencii škôd pod číslom EKŠ:

Čl. 2

Čl. 3

Povinný sa zaväzuje, že oznámi oprávnenému každú zmenu, ktorá má vplyv na túto dohodu.

Pri podstatnej zmene pomerov povinného alebo na návrh jednej zo strán dohody možno túto dohodu zmeniť 

písomným dodatkom podpísaným oboma stranami dohody.

V XXXXX XXX

vojenská hodnosť, akademický titul,

___________________________

3) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov.

EL5/1-2-21/2021

podplukovník Ing. Miroslav MODROCKÝ

Čl. 4

(1) Dohoda nadobudne platnosť odo dňa jej podpísania povinným a oprávneným a účin-nosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zá-konník v znení neskorších predpisov.

(2) Dohoda je vyhotovená v piatich výtlačkoch; jeden výtlačok dostane povinný a štyri vý-tlačky dostane oprávnený.

(3) Strany dohody vyhlasujú, že sa s obsahom dohody riadne oboznámili, jej obsah je pre-javom ich slobodnej a 

vážnej vôle, na znak čoho dohodu vlastnoručne podpisujú. 

3)
dňa uplatní voči povinnému aj úrok z omeškania vo výške ustanovenej osobitným predpisom. 

meno a priezvisko povinného

vojenská hodnosť, akademický titul,

meno, priezvisko a funkcia veliteľa

- ktorého užívateľom je Vojenský útvar 2790 ŽILINA.

Rozdeľovník

výtlačok č. 1 – do vlastných rúk povinného

výtlačok č. 2 – škodový spis

výtlačok č. 3 – Úrad finančného zabezpečenia Bratislava

výtlačok č. 4 – príslušný finančný orgán

výtlačok č. 5 – osobný spis povinného 

názov príslušnej organizačnej zložky zabezpečujúcej evidenciu škôd podľa čl. 2 ods. 6 alebo 7 smernice Ministerstva obrany Slovenskej    

republiky č. 95/2013 o evidencii škôd na majetku štátu v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 93/2016

 

XXXXX

XXXXXXXXXX


