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DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA SCHODOK 

NA ZVERENÝCH HODNOTÁCH, KTORÉ JE  

ZAMESTNANEC POVINNÝ VYÚČTOVAŤ A ZA ZVERENÉ PREDMETY 
 

č. 13665/2017/OLP-0012 

 
Zamestnávateľ:   Dopravný Úrad 

 

 Sídlo:      Letisko M. R. Štefánika 

    823 05 Bratislava  

Zastúpenie :   Ing. Ján Breja, predseda 

IČO:     42355826 

IČO DPH:    nie je platcom DPH 

DIČ:    2023985568 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava 1 

Číslo účtu:    

IBAN:    

Právna forma: štátna rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 402/2013 Z. z. 

o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Za zamestnávateľa agendu súvisiacu s touto dohodou a plnenie povinností zamestnávateľa 

zabezpečuje Odbor ekonomiky a správy majetku, autodoprava: Mgr. Rastislav Babčan, 

0917/562067  
(ďalej len „zamestnávateľ“) 

 

a 

 

 

Zamestnanec :  Alexander Varga 

Bytom:    

Dátum narodenia:   

Osobné číslo:   

Pracovné zaradenie:   

 (ďalej len „zamestnanec“) 

 

(Zamestnávateľ a zamestnanec spolu ďalej len „účastníci dohody“). 
 

 

Účastníci dohody uzatvárajú podľa ustanovenia § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) túto Dohodu o hmotnej 

zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať 

(ďalej len „Dohoda“), a to v tomto znení: 

 

1. Zamestnanec podľa pracovnej/služobnej zmluvy č.      , zo 

dňa    v znení neskorších dodatkov k pracovnej/služobnej zmluve, podpisom tejto 

dohody preberá hmotnú zodpovednosť za hodnoty zverené na vyúčtovanie, t.j.: pohonné hmoty ním 
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prevzaté v zmysle bodu 1.4 zmluvy č. 13665/2017/OLP-0001 zo dňa 17.08.2017 medzi 

zamestnávateľom a spoločnosťou ALT, akciová spoločnosť.  

 

2. V prípade vzniku schodku na zverených hodnotách je zamestnanec povinný nahradiť 

schodok (náhradu za stratu) v plnej výške, ak nepreukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti 

bez jeho zavinenia.  

 

3. Pri určení výšky schodku sa vychádza z ceny v čase jeho vzniku. Zamestnávateľ je povinný 

vytvoriť zamestnancovi také pracovné podmienky, ktoré mu umožnia riadne vykonávať svoje 

povinnosti.  

 

4. Účastníci Dohody vyhlasujú, že v čase uzatvorenia tejto Dohody nie sú žiadne nedostatky v 

pracovných podmienkach, ktoré by obmedzovali riadny výkon práce zamestnanca a mohli by tak 

ovplyvniť vznik schodku alebo stratu zverených predmetov.  

 

5. Táto dohoda o hmotnej zodpovednosti nadobúda platnosť dňom podpisu oboma jej 

účastníkmi a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov.  

 

6. Za povinné zverejnenie zmluvy zodpovedá zamestnávateľ. Zmluvné strany výslovne 

súhlasia so zverejnením tejto dohody v jej plnom rozsahu (okrem osobného čísla a dátumu 

narodenia) v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.  

 

7. Dohoda platí po celý čas trvania pracovného/služobného pomeru zamestnanca a zaniká 

dňom jeho skončenia alebo dňom odstúpenia od dohody podľa § 183 ods. 2 Zákonníka práce.  

 

8. Táto Dohoda je spísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, 

pričom jedno vyhotovenie je pre zamestnávateľa a jedno pre zamestnanca.  

 

9. Zamestnanec svojím podpisom potvrdzuje prevzatie jedného vyhotovenia Dohody. 

 

 

V Bratislave, dňa  ............................. 

 

 

Za zamestnávateľa:      Za zamestnanca: 

 

 

 

v.r. v.r. 

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

Ing. Ján Breja Alexander Varga 

predseda      

 

 

   

                                    


