
 

 

Slovenská republika – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

81. krídlo Sliač 

Č. 224- 80 -9  /2022 

DOHODA O NÁHRADE ŠKODY 
 

(ďalej len „oprávnený“) 

a 
 

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

a funkcia profesionálneho vojaka 
 
 

(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 § 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   21,81 € 

(slovom dvadsaťjeden 81/100 eur), ktorú spôsobil stratou zvereného predmetov – 1 ks sumka na 

pištoľový zásobník DPZ VČM : 0801000156355,1 ks púzdro stehenné na pištoľ DPZ VČM : 

0801000156435, 1 ks nosič stehenný pravý DPZ VČM : 08000156478, 1 ks vesta bojový DPZ KOMPLET 

súprava VČM: 0801000156072 
uviesť stručný a výstižný opis skutkového stavu 

 

v lehote najneskôr do 

 
15.07.2022 

 

 

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

služobného pomeru a po jeho skončení1) takto:  

1. na účet č.: SK06 8180 0000 0070 0017 1522  v Štátnej pokladnici, 2) 

2. v pokladni oprávneného, 2) 

b) v pravidelných mesačných splátkach v sume najmenej ...................... €, počnúc dňom 

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

 splatných vždy k 15. dňu každého kalendárneho mesiaca 

1. v pokladni oprávneného, 2) 

2. poštovými poukážkami, 2) 

3. zrážkami z platu. 2) 

 

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

zákonov. 

 

 

Slovenská republika – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

so sídlom v Bratislave, Kutuzovova 8 

zastúpená: 
xxxxxxx  František PYTLÍK, xxxxxxx 

 
vojenská hodnosť, akademický titul, meno, priezvisko 

a funkcia veliteľa 

 



 

 

 

      (3) Povinný sa zaväzuje, že ak mesačnú splátku podľa odseku 2 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 dňa uplatní voči povinnému aj úrok z omeškania vo výške ustanovenej osobitným 

predpisom. 3) 

 

(4) Uvedená škoda je evidovaná v module evidencie škôd pod číslom 20220603000007 , 

ktorého užívateľom je 

81. krídlo Sliač 
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 

 

Čl. 2 

 

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

 

Čl. 3 

 

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

dohodu zmeniť písomným dodatkom podpísaným oboma stranami dohody. 

 

Čl. 4 

(1) Dohoda nadobudne platnosť odo dňa jej podpísania povinným a oprávneným a účinnosť 

nadobudne odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia. 

(2) Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom 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. 

(3) Dohoda je vyhotovená v piatich výtlačkoch; jeden výtlačok dostane povinný a štyri výtlačky dostane 

oprávnený. 
 

Sliač 30.06.2022 

 

xxxxxxx Vladimír CHAMULA  

 
xxx  Ing. František PYTLÍK 

 

vojenská hodnosť, akademický titul, 

meno a priezvisko povinného 
 vojenská hodnosť, akademický titul, meno, 

priezvisko a funkcia veliteľa 

 

___________________________ 
3) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občian- 

skeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 

Rozdeľovník 

výtlačok č. 1 – do vlastných rúk povinného 

výtlačok č. 2 – škodový spis 

výtlačok č. 3 – príslušné oddelenie správy pohľadávok odboru riadenia finančnej služby a správy pohľadávok Úradu 

finančného zabezpečenia Bratislava 

výtlačok č. 4 – príslušný finančný orgán 

výtlačok č. 5 – osobný spis povinného 


